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ผู้เข้าประชุม 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการ  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ ผิวนิ่ม กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   
  กองบริหารงานวิชาการ 
 2. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   
  กองบริหารงานวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐนา  ลีฬหรัตนรักษ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
 3. นายภาณุมาศ  ครุฑสิงห์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
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 4. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
   กองบริหารงานวิชาการ  
 5. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   
   กองบริหารงานวิชาการ 
 

เปิดประชุมเวลา  13.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที ่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรอง
หลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในครั้งนี ้
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั ้งที ่ 1/2564 เมื ่อวันที่ 11 มกราคม 2564 แล้ว  
เมื่อวันที่  26 มกราคม 2564 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรปร ัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปร ับปรุง พ.ศ. 2564)  
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. ตารางที่ 1 ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input)  
   ล าดับที่ 1 ตารางช่องรายละเอียดความต้องจ าเป็น (Stakeholders’ needs/Requirements) 
บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “(Viaion)” เป็น “(Vision)” 
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  2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
   2.1 ข้อ 1. สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ย่อหน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 3 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....สอดคล้องกับรูปแบบของการเป็นสังคมที่มีการแข่งขัน การ
ฉกฉวยโอกาสรวมทั้งสังคมที่ค านึงถึงความสะดวกสบาย.....” เป็น “.....สอดคล้องกับรูปแบบของการเป็นสังคมที่มี
การแข่งขันสูง การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งสังคมที่ค านึงถึงความสะดวกสบาย.....” และเสนอให้
ทบทวนการใช้ค าว่า “การจัดการ” และค าว่า “การบริหารจัดการ” ในทุกแห่งที ่ปรากฏให้สอดคล้องกับค า
ภาษาอังกฤษของหลักสูตร 
   2.2 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    2.2.1  ข้อ 4.1 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “นักบริหารจัดการ.....” เป็น “นักจัดการ
.....” 
    2.2.2 ข้อ 4.2 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “อาจารย์....” เป็น “ผู้สอน....” 
    2.2.3 เสนอให้เพ่ิมข้อ “4.5 ผู้ประกอบการอิสระ” 
    ทั้งนี้ให้ปรับแก้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกันด้วย 
   2.3 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ข้อ 5. จุดเด่นหรือจุดเน้น
ของหลักสูตร  
    2.3.1 ตารางช่องหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ที่ประชุมเสนอให้น าข้อความว่า “โดยมุ่งเน้นพัฒนาดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการที่มีความรู้ความสามารถ
ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มาไว้ส่วนแรกของเนื้อความในข้อนี้ และให้ปรับแก้ข้อความจาก “แขนงวิชาเลือก” เป็น 
“กลุ่มวิชาเลือก” พร้อมทั้งเสนอให้เพ่ิมการระบุเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม (SGD) ลงในเนื้อความข้อนี้ด้วย 
   2.4 ข้อ 6. การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า 
เนื้อความที่ระบุมีความหมายกว้างมาก เสนอให้ทบทวนปรับให้กระชับ ชัดเจน และเสนอให้ระบุเพิ่มเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงานของหลักสูตรในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ชัดเจน 
   2.5 ข้อ 8. การตลาดนักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ระบุเพิ่มเกี่ยวกับเครือข่ายศิษย์เก่าในการ
ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
  3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   3.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    3.1.1 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” เป็น 
“ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ” เพ่ือให้สอดคล้องกันกับข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา 
    3.1.2 ข้อ 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน บรรทัดที่ 
2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....ในปีการศึกษา 2565” เป็น “.....ในปีการศึกษา 2566” 
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    3.1.3 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     1) ข้อ 8.1 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “นักบริหารจัดการ.....” เป็น “นัก
จัดการ.....” 
     2) ข้อ 8.2 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “อาจารย์....” เป็น “ผู้สอน....” 
     3) เสนอให้เพ่ิมข้อ “8.5 ผู้ประกอบการอิสระ” 
    3.1.4 ข้อ 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุ ว่าสอดคล้องกับ
การปรับปรุงสถานที่การจัดการเรียนการสอนในเอกสาร สมอ.08 ฉบับล่าสุด ที่เสนอมายังมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
    3.1.5 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมเสนอให้
ปรับแก้ข้อความจาก “.....สอดคล้องกับรูปแบบของการเป็นสังคมที่มีการแข่งขัน การฉกฉวยโอกาส รวมทั้งสังคมที่
ค านึงถึงความสะดวกสบาย.....” เป็น “.....สอดคล้องกับรูปแบบของการเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูง การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งสังคมที่ค านึงถึงความสะดวกสบาย.....” และเสนอให้ทบทวนการใช้ค าว่า “การ
จัดการ” และค าว่า “การบริหารจัดการ” ในทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องกับค าภาษาอังกฤษของหลักสูตร 
    3.1.6 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“(1) หลักสูตรนี้มีความเกี่ยวข้องและสนองตอบพันธกิจของสถาบันทั้งสี่ด้าน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่อุดมด้วยปัญญา.....” เป็น “(1) หลักสูตรนี้มีความเกี่ยวข้องและสนองตอบพันธกิจของสถาบัน 
ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่อุดมด้วยปัญญา.....” 
   3.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
    3.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เนื้อความให้กระชับ ชัดเจน เป็น “การ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีกระบวนการคิดและวางแผนการจัดการอย่างชาญฉลาด และมีคุณธรรม จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล 
    3.2.2 ข้อ 1.2  ความส าคัญ บรรทัดสุดท้าย ให้ตัดเครื่องหมาย “”” (อัญประกาศ) ที่
พิมพ์เกินมาออก 
       3.2.3  ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs  
        3.2.3.1 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า การก าหนดระดับของ Bloom’s Taxonomy 
ไว้ที่ระดับ “R” นั้น ไม่น่าจะเหมาะสมเนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทั้งนี้เสนอทบทวน และที่
ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า PLO1 และ PLO2 ที่ใช้ Action Verb ค าว่า “เข้าใจ” นั้นสามารถวัดได้หรือไม่ ทั้งนี้ในการ
เขียน PLO ต้องใช้ Action Verb ที่ชัดเจนสามารถวัดได้ และเมื่อเทียบกับมาตรฐาน TQF พบว่าเนื้อความแต่ละ 
PLOs ที่ระบุยังไม่ปรากฏมาตรฐาน TQF ด้านที่ 4 ทักษะความส าคัญระหว่างบุคคลใน PLOs ใด ทั้งนี้เสนอทบทวน  
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        3.2.3.2 PLO4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการเพื่อการวางแผนและ
บริหารจัดการในปัจจุบัน รวมทั้งสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ส่วน
ใหญ่ PLOs จะใช้เพียง Action Verb เดียว แต่ PLOs ดังกล่าวมี Action Verb 2 ค า คือ ค าว่า “วิเคราะห์” และ 
“สื่อสาร” ทั้งนี้สามารถแยกเขียนเป็น PLOs ใหม่ได้ เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน ทั้งนี้เสนอทบทวน 
        3.2.3.3 PLO6 สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู ้ด้านการจัดการที ่มีมาตรฐาน
ทางด้านวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในเชิงวิชาการและการพัฒนาองค์การเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่าง
มีจริยธรรม ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเทียบกับข้อย่อยของมาตรฐาน TQF ที่ระบุว่าสัมพันธ์กับ PLOs พบว่า
เนื้อความที่ระบุใน PLOs ยังไม่ครอบคลุมมาตรฐาน TQF ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เสนอทบทวน 
         ทั ้งนี ้เมื ่อมีการปรับเนื ้อความ PLOs ให้ปรับแก้ข้อมูลที ่ปรากฏทุกแห่งให้
สอดคล้องตรงกันด้วย 
         อนึ่งที่ประชุม ตั้งข้อสังเกตว่า Stakeholder’s needs หลายกลุ่มมีความต้องการ
เกี่ยวกับทักษะภาษาต่างประเทศ เสนอให้เพ่ิม PLOs ที่เก่ียวกับทักษะภาษาต่างประเทศไว้ในหลักสูตรด้วย 
        3.2.4 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ล าดับที่ 3 ตารางช่องหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อย่อยที่ 1. 
ให้ปรับแก้ค าที ่พิมพ์ผิดจาก “ระดับความพีงพอใจ” เป็น “ระดับความพึงพอใจ” และล าดับที่ 6 หากมีการ
ด าเนินการปรับ PLOs แล้ว ให้ด าเนินการปรับปรุงส่วนนี้ด้วย 
      3.3  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
        3.3.1 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 ที่ประชุมตั้ง
ข้อสังเกตข้อความว่า “หรือโดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” นั้น ไม่ปรากฏข้อความนี้ในหลักสูตร
แบบ 2.1 ทั้งนี้เสนอให้ทบทวนปรับเนื้อความให้ชัดเจน และหลักสูตรแบบ 2.1 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  
        3.3.2 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ที ่ประชุมเสนอให้เพิ ่มการระบุปัญหา
เกี่ยวกับการใช้เวลาและการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน 
        3.3.3 ข้อ 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต ข้อย่อย (2) บรรทัดสุดท้าย ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“.....รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 60 หน่วยกิต” เป็น “.....รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต” 
        3.3.4 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา แบบ 2.1 ข้อ 2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจากวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเกี่ยวข้องกับการวิจัยหลักในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ที่ประชุมเสนอ
ให้ปรับรูปแบบการเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นวิชาเลือก หรือเป็นวิชาบังคับเลือก 
        3.3.5 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
          1) รายวิชา 761 811 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัต ิการ 1 : การพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และวิธีวิทยาการวิจัย (Operational Research Seminar I : Development of Thesis Topic and 
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Research Methodology) 3(2-2-5) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “....กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย....” 
เป็น “....กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเฉพาะกิจ....” 
          2) รายว ิชา 761 821 ปร ัชญาแห ่งศาสตร์  (Philosophy of Science)  
3(3-0-6) ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “....การค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์....” เป็น “....การค้นหาความรู้
เชิงวิทยาศาสตร์....” 
          3) รายวิชา 761 851 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 (Seminar in 
Human Resource Management I)  3(2-2-5) ที ่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “...การพัฒนาอาชีพ
อนามัย และความปลอดภัยของทรัพยากรมนุษย์ในการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต.....” เป็น “...การพัฒนา
อาชีพอนามัย และการจัดการทุนมนุษย์ในการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต.....” และให้เพิ่มการระบุเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นค าอธิบายรายวิชาด้วย 
          ทั้งนี้ให้ปรับแก้ในภาคผนวก ช ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
ตรงกันด้วย 
        3.3.6 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้แนบค าสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 4 และล าดับที่ 5 และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ล าดับที่ 11 ใน
ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย เนื่องจากสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตร 
        3.3.7 ข้อ 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
          1) ข้อ 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ ข้อ 5.1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ ข้อย่อย 
2) บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....ที่เน้นซึ่งการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงบูรณาการ.....” เป็น 
“.....ที่เน้นการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงบูรณาการ.....” 
          2) ข้อ 5.5 การเตรียมการ ข้อย่อย 5.5.1 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อความที่
ระบุไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับข้อ 5.3 ช่วงเวลา ทั้งเสนอปรับแก้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
      3.4  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
       3.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา คุณลักษณะพิเศษ ล าดับที่ 1 
ตารางช่องกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตข้อความว่า “....การฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม 
และไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคล” นั้น มีความหมายค่อนข้างไปในแนวลบ เสนอให้ทบทวนปรับเนื้อความให้เหมาะสม 
       3.4.2 ข้อ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
        PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการและด้านการวิจัยทางการจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตารางช่องกลยุทธ์การสอน ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “มอบหมายกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดการค้นคว้าความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขององค์การและเชื่อมโยงมาสู่การประยุกต์ในการออกแบบการ
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วิจัย” เป็น มอบหมายกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้าความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขององค์การและ
เชื่อมโยงมาสู่การประยุกต์ในการออกแบบการวิจัย” 
        PLO4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการเพื่อการวางแผนและบริหาร
จัดการในปัจจุบัน รวมทั้งสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ตารางช่องกลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด
และประเมินผล บรรทัดที่ 7 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “พิจาณา” เป็น “พิจารณา” 
        PLO5 ประเมินและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจด้านการจัดการและ
การวิจัยทางการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีจริยธรรม ตารางช่องกลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “ทฤษฏี” เป็น “ทฤษฎี”  
    3.4.3  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
        ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อความของ PLOs ที่ระบุยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า
สัมพันธ์สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ยกตัวอย่างเช่น PLO2 เข้าใจและอธิบาย
หลักการและกระบวนการวิจัยทางการจัดการได้เป็นอย่างดี ไม่ปรากฏความสัมพันธ์สอดคล้องกับ TQF ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญาในข้อย่อยที ่ 3 และข้อย่อยที ่ 4 และไม่ปรากฏความสัมพันธ์สอดคล้องกับด้านที ่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในข้อย่อยที่ 5 ทั้งนี้เสนอทบทวนในภาพรวมทั้งหมดทุก PLOs อีกครั้ง 
        อนึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอความ
ร่วมมือในการก าหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรมีอย่างน้อย 3 ข้อย่อย และสัมพันธ์กับ PLOs อย่างน้อย 3 PLOs  
   3.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
    3.5.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ข้อ 3.1 ข้อย่อยที่ (1) 
มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาใน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน และท าความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสถาบันเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ ที่ประชุมเสนอ
ให้ตรวจสอบข้อความดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามท่ีระบุไว้หรือไม ่
    3.5.2 ข้อ 4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 1.1 บรรทัดที่ 2 และแบบ 
2.1 บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง.....” เป็น  “.....และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง.....” 
   3.6 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
    3.6.1 ข้อ 3. นักศึกษา ข้อ 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการอื่น ๆ แก่นักศึกษา ที่
ประชุมเสนอให้ระบุเพ่ิมเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาเรื่องการเขียนบทความด้วย และข้อ 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
ข้อย่อยท่ี (2) ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “อีเมล์” เป็น “อีเมล” 
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    3.6.2 ข้อ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อ 6.3 ข้อย่อยที่ (5) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก “.....และวันหยุดสุดสัปดาห์ในปริมาณจ านวนที่เหมาะสม” เป็น “.....และวันหยุดสุดสัปดาห์ในจ านวน
ที่เหมาะสม” 
   3.7 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    อาจารย์ล าดับที ่ 6 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล าดับที ่ 24 
บรรทัดแรก ให้ตรวจสอบข้อความว่า “....และ. (2561)....” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
   3.8 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
จริงและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ที่ประชุมเสนอข้อควรค านึงถึงดังนี้ 1. จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาในแต่ละปีมี
จ  านวนลดลง เสนอให้ควรมีการประชาสัมพันธ ์เพ ื ่อด ึงด ูดให ้น ักศ ึกษาสนใจ เข ้ามาศึกษาในหล ักส ูตร 
2. การพ้นสภาพของนักศึกษา หลักสูตรจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการแก้ปัญหานี้ และให้เพิ่มการระบุข้อมูลในปี
การศึกษา 2563 ด้วย  
   3.9 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แบบ 2.1 รายวิชา 761 821 ปรัชญาแห่งศาสตร์ 3(3-0-6) ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์จ านวนหน่วยกิต ให้เป็นแบบเดียวกันกับรายวิชาอ่ืนด้วย 
         3.10 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเร ียนรู ้ท ี ่คาดหวังของรายวิชา  (Course 
Learning Outcome : CLOs)  ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ภายหลังจากการปรับแก้ PLOs ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร และให้ทบทวนการใช้ค า Action Verb ในภาพรวมอีกครั้ง เนื่องจากบางค ายังไม่สอดคล้องกันกับ 
PLOs ยกตัวอย่างเช่น 
          PLO4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รายวิชา 761 813 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 : 
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ประชุมเสนอให้ย้ายรายวิชานี้ไปไว้ใน PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านการจัดการและด้านการวิจัยทางการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          PLO5 ประเมินและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจด้านการจัดการและการ
วิจัยทางการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีจริยธรรม ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าในเนื้อความของ PLOs มี
ค าว่า “บูรณาการ” แต่ไม่ปรากฏค าดังกล่าวใน CLOs ของรายวิชา ทั้งนี้เสนอทบทวน และรายวิชา 761 826 
สัมมนาการวิจัยการจัดการ 3(2-2-5) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จ านวนหน่วยกิต ให้เป็นแบบเดียวกันกับรายวิชา
อ่ืนด้วย 
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         3.11 ภาคผนวก ช ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
          1) รายวิชา 761 811 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1 : การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
และวิธีวิทยาการวิจัย (Operational Research Seminar I : Development of Thesis Topic and Research 
Methodology) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....conceptual 
framework in research; and theories related to research instruments;…. . ”  เป ็ น  “ . . . . .conceptual 
framework in research; theories related to research instruments;…..” 
          2 ) รายวิชา 761 812 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 : การสร้างกรอบทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดการว ิจ ัย  (Operational Research Seminar II :  Theoretical and Conceptual Framework 
Construction) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ไม่ปรากฏข้อความว่า “....และหลัก
สากล ภาพที่มาจากผลการวิจัยต่าง ๆ....” ในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
            “ Literature review for theoretical and conceptual research 
framework construction; presentation of the constructed theoretical and conceptual framework 
comparing with issues and research objective, based on the integration of theories, principles, 
concepts and generalizations; discussion amongs the participants, invited experts from public and 
private sectors and the thesis advisory committee.” 
            เป็น 
             “ Literature review for theoretical and conceptual research 
framework construction; presentation of the constructed theoretical and conceptual framework 
comparing with issues and research objectives based on the integration of theories, principles, 
concepts generalizations and research findings; discussion among the participants, invited experts 
from public and private sectors and the thesis advisory committee.” 
          3 ) รายวิชา 761 814 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 : การเขียนผลการวิจัยและการ
เตรียมการน าเสนอผลการวิจัย (Operational Research Seminar IV: Research Writing and Presentation 
Preparation) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “น าเสนอร่างองคร์วม
ของรายงานผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบต่อที่ประชุมสัมมนา.....” เป็น  “การน าเสนอร่างองค์รวมของรายงาน
ผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบต่อท่ีประชุมสัมมนา.....” และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
            “Presentation of research findings in the seminar/workshop sessions, 
in which the participants, invited internal and external experts discuss and exchange opinion and 
give suggestions to help validate the thesis.” 
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            เป็น 
            “Presentation of research findings in the seminar/workshop sessions, 
in which the participants, invited internal and external experts discuss and exchange opinions and 
give suggestions to help validate the thesis.” 
          4) รายวิชา 761 821 ปรัชญาแห่งศาสตร์ (Philosophy of Science) 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....การค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์.....” 
เป็น “.....การค้นหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์.....” และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “…..
reasoning in research conduction;.....” เป็น “…..reasoning in research conduct;.....” 
          5) รายว ิชา 761 822 พฤติกรรมและการพัฒนาองค ์การ (Organizational 
Behavior and Development) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  
            “Theories and concepts of organizational behavior; organizational 
development; organizational management group behavior; motivation; organizational leadership; 
organizational planning; communication; conflict; organizational culture; learning organization 
management; roles played and methods applied by executives; concepts and organizational 
behavior theory in managing post-modern organization.” 
            เป็น 
            “Theories and concepts of organizational behavior; organizational 
development; organizational management group behavior; motivation; organizational leadership; 
organizational planning; communication; conflict; organizational culture; learning organization 
management; roles played and methods applied by executives; concepts and organizational 
behavior theories in managing post-modern organization.” 
            หรือ 
            “Theories and concepts of organizational behavior; organizational 
development; group behavior organizational management; motivation; organizational leadership; 
organizational planning; communication; conflict; organizational culture; learning organization 
management; roles played and methods applied by executives; concepts and organizational 
behavior theories in the mangment of post-modern organizations.” ทั้งนี้ให้ตรวจสอบว่าจะเลือกใช้ค า
ว่า “post – modern” หรือค าว่า “postmodern” โดยให้ปรับแก้ตรงกันทุกแห่ง 
          6) รายว ิชา 761 823 ระเบียบว ิธ ีว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research 
Methodology)  3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
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            “Philosophy, hypotheses, and methodology of qualitative research; 
problem inquiry for qualitative research; instrument construction, data collection, data verification 
and validition, data analysis in qualitative research; article writing and presentation of qualitative 
research results.” 
            เป็น 
            “Philosophy, hypotheses, and methodology of qualitative research; 
problem inquiry for qualitative research; instrument construction, data collection, data verification 
and validation, data analysis in qualitative research; article writing and presentation of qualitative 
research results.” 
          7) รายวิชา 761 824 การจัดการหลังนวสมัย (Postmodern Management)  
3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  
            “Management theories; concepts and innovations of postmodern 
management; modern and postmodern management styles; current and future challenges 
encountered     by executives; management skills for handling challenges; information technology 
management; risk management; conflict management; change management; cross cultural 
management.” 
            เป็น 
            “Management theories; concepts and innovations of postmodern 
management; modern and postmodern management styles; current and future challenges 
encountered     by executives; management skills for handling challenges; information technology 
management; risk management; conflict management; change management; cross- cultural 
management.” 
          8) รายวิชา 761 826 สัมมนาการวิจัยการจัดการ (Seminar in Management 
Research) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
            “Literature review of past and current management research with 
emphasis on  body of knowledge, concepts and theories in management; analysing , criticizing, 
and presenting outlines of future management research.” 
            เป็น 
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            “Literature review of past and current management research with 
emphases on the body of knowledge, concepts and theories in management; analyzing , criticizing, 
and presenting outlines of future management research.” 
            อนึ่ง ให้ปรับแก้ค าว่า “emphases (พหูพจน์) และ analyzing (ใช้ American 
English ให้เหมือนกันทัง้หลักสูตร) 
          9) รายว ิชา 761 831 ส ัมมนาการจ ัดการภาคร ัฐ 1  (Seminar in Public 
Management I) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตข้อความว่า “traditional to 
modern eras;” ไม่ปรากฏในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 
          10)  รายว ิชา 761 832 ส ัมมนาการจ ัดการภาคร ัฐ 2  (Seminar in Public 
Management II) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค
ข้อความจาก “.....และถ่ายโอนกิจการภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนการวางแผนยุทธ์ศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์
.....” เป็น “.....และถ่ายโอนกิจการภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน การวางแผนยุทธ์ศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์.....” 
และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
            “Seminar in social system, politic, governance, economy, and public 
management; relationship among public, private, and people sections; relationship froms; activity 
collaboration and cooperation among those sections; reprocessing and transferring from public 
sectors to private sectors; strategic planning and strategic management; public policy analysis; 
public policy implementation and evaluation; roles of public sector in mobilizing potential and 
resources for country development.” 
            เป็น 
            “Seminar in (ตรวจสอบว่าเป็นสังคม การเมือง ฯลฯ ของไทยหรือไม่ หากใช่ให้
เติม the Thai) social system, politics, governance, economy, and public management; relationship 
among public, private, and people sectors; relationship patterns; activity collaboration and 
cooperation among those sectors; reprocessing and transferring from public to private sectors; 
strategic planning and strategic management; public policy analysis; public policy implementation 
and evaluation; roles of the public sector in mobilizing potential and resources for country 
development.” 
          11) รายว ิชา 761 841 ส ัมมนาการจ ัดการธ ุรก ิจ 1 (Seminar in Business 
Management I) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “....การจัดการ
นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง.....” เป็น “....การจัดการนวัตกรรม การจัดการการเปลี่ยนแปลง.....” และค าอธิบาย
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รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....emphasis on studying knowledge content from the 
research;.....” เป็น “....emphasizing on studying knowledge content from the research;.....” 
          12) รายว ิชา 761 842 ส ัมมนาการจ ัดการธ ุรก ิจ 2  (Seminar in Business 
Management II) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  
            “ Literature review of past and current business administration 
research on strategic management, marketing strategic, competitive advantage strategies, 
interorganizational management, cross cultural management, international business management; 
emphasis on studying knowledge content from the research; analysis and criticizing of the 
research; presentation and implementation of the research results.” 
            เป็น 
            “ Literature review of past and current business administration 
researches on strategic management, marketing strategic, competitive advantage strategies, 
interorganizational management, cross-cultural management, international business management; 
emphasizing on studying knowledge content from the research; analysis and criticism of the 
researches; presentation and implementation of the research results.” 
            หรือ 
             “ Literature review of past and current business administration 
research on strategic management, marketing strategy, competitive advantage strategies, 
interorganizational management, cross cultural management, international business management; 
emphasis on studying knowledge content from the research; analysis and criticizing of the 
research; presentation and implementation of the research results.”  
          13) รายวิชา 761 851 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 (Seminar in Human 
Resource Management I) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
            “Theories, concepts and processes in human resource management; 
processes in human resource management for success of organization; developmet of 
occupational hygiene and safety in workplace for quality of life development; techniques and 
concepts in human resource management to increase competitiveness and success of 
organization.” 
            เป็น 
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            “Theories, concepts and processes in human resource management; 
processes in human resource management for success of organization; development of 
occupational hygiene and safety in workplace for quality of life development; techniques and 
concepts in human resource management to increase competitiveness and success of 
organization.” 
            หรือ 
            “Theories, concepts and processes in human resource management; 
processes in human resource management for organization success ; hygiene occupation 
development and safety in workplace for quality of life development; techniques and concepts 
in human resource management to increase competitiveness and success of organization.” 
          14) รายวิชา 761 852 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 (Seminar in Human 
Resource Management II) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตข้อความว่า “ศึกษา
วิธีการน าตัวแบบและมโนทัศน์ทางการศึกษามาประยุกต์” และ “เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การ” ไม่ปรากฏในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เสนอปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย และค า อธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
            “ Social phenomena relevant to human resource development 
system; learning institutions and organizations; public and private policies in human resources 
competency support in connection with educational philosophy, theories and concepts suitable 
for social phenomena; human resource management in order to increase competitiveness through 
comparison between theoretical study and real practices from both inbound and outbound 
organizations.” 
            เป็น 
            “ Social phenomena relevant to human resource development 
system; learning institutions and organizations; the use of public and private policies to improve 
the capacity human resources in connection with educational philosophy, theories and concepts 
suitable for specific social phenomena; the use of human resource management to increase 
competitiveness and to keep up with changes through comparison between theories and actual 
practices of an organization; using case studies of domestic and international  organizations to 
increase human resource management skills.” 
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          15) รายว ิชา  761 861 ส ัมมนาการจ ัดการส ิ ่ งแวดล ้ อม 1  ( Seminar in 
Environmental Management I) 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความ
จาก   
            “Natural resources and environmental situations and issues at local, 
national, and global levels; environmental problems and effects from population increases, 
technological advancement, and economic expansion; sustainable development concepts; 
principles of sustainable natural resources and environment management.”  
            เป็น  
            “Natural resources and environmental situations and issues at local, 
national, and global levels; environmental problems and impacts of population increases, 
technological advancement, and economic expansion; sustainable development concepts; 
principles of sustainable natural resources and environment management.” 
          16) รายวิชา 761 881 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก   
             “Multi-disciplinary and innovative research on management issues 
and conduct research with a standardized “new knowledge” approach.” 
             เป็น 
             “Multi-disciplinary and innovative research on management issues 
and conduct research report with a standardized “new knowledge” approach.” 
          17)  รายวิชา 761 882 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก   
             “ Conduct an innovative research on management issues and 
conduct research with a high quality and render academic and professional advancement.” 
             เป็น 
               “ Conduct an innovative research on management issues and 
conduct research report with a high quality and render academic and professional advancement.” 
          ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องกันด้วย 
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  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตรและ 
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
  
 

ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
            
        นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
        นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 

นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
        นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


