สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติสภาวิชาการ
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
มติสภาวิชาการ
 พิจารณาเรื่องการศึกษา  การบริหารงานทัว่ ไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการและเลขานุ การสภาวิชาการน าเสนอที ่ป ระชุม ด้ว ยคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ ในคราวประชุม ครั้งที่๔ /๒๕๖๒ เมื่อ วัน ที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ มระเบี ยบวาระที่ ๔.๑.๑ น าเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑) หน้ า ๔ ข้อ ๑๑ สถานการณ์ ภายนอกหรือการพั ฒ นาที่ จ าเป็ นต้ องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ให้ปรับเนือ้ หา ข้อ ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และข้ อ ๑๑.๒ สถานการณ์ ห รื อการพั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรม ซึ่ งควรมุ่ งเน้ น ในเรื่ องของ
การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ในรู ป แบบการวิ เคราะห์ เชิ งเหตุ แ ละผล โดยอ้ างถึ งสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลง แล้ วสาเหตุ นั้ นส่ งผลต่ อศาสตร์ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ อย่ างไร และมี
การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้วิเคราะห์
๒) หน้ า ๗ ข้ อ ๑.๑ ปรั ช ญา ให้ ป รั บ เนื้ อ หาปรั ญ ชา โดยเน้ น ความเชื่ อ ใน
ลักษณะเฉพาะของศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรทัดที่ ๑ ดังนี้ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ความสาเร็จขององค์การอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์
สังคม..." ทั้งนี้ ควรนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความทันสมัย ระบุ
เพิ่มเติมในเนื้อหาของปรัชญา
๓) หน้า ๘ ข้อ ๑.๓ วัตถุประสงค์ ควรนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามทั น สมั ย เช่น การพั ฒ นาการรู้ดิ จิ ทั ล การบริห ารคนยุ ค ดิ จิ ทั ล เป็ นต้ น
ระบุสอดแทรกในเนื้อหาของวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อตามความเหมาะสม

-๒-

๔) หน้า ๘ ข้อ ๑.๓ วัตถุประสงค์ ให้ปรับแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๓.๒
บรรทัดที่ ๒ จากเดิม "...มีความรักในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้ง ภูมิภาคอาเซียน" เป็น "...มีความรัก
ในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งสังคมโลก"
๕) หน้า ๘ ข้อ ๑.๓ วัตถุประสงค์ ให้ปรับแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๓.๓
บรรทัดที่ ๒ จากเดิม "...รวมทั้งมีความสามารถในการวิ จัยในองค์ความรู้ใหม่และศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น" เป็น "...รวมทั้งมีความสามารถหรือมีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น"
๖) หน้ า ๑๔ ข้ อ ๓.๑.๓ รายวิ ช า หมวดวิ ช าเฉพาะ ให้ ท บทวนการระบุ
รายละเอีย ดของการกาหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งควรก าหนดตัวเลขรหัสวิชาลาดับที่ ๒
เป็นตัวเลขเฉพาะของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๗) หน้ า ๑๗ - ๑๘ รายวิ ช าในโครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร ให้ ท บทวนการจั ด
รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก ดังนี้
(๑) หลักสู ตรอาจจะมีการประสานงานไปยังหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้ มี การหลอมรวมรายวิชา ENG 1501 ภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ 1 และรายวิชา
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบั งคับ ให้เป็นรายวิชาเดียวกัน เพื่อจะได้
นารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่มคี วามสาคัญไปแทนในกลุ่มวิชาบังคับดังกล่าว
(๒) ให้นารายวิชา HRM 3108 การพนักงานสัมพันธ์ จากเดิมอยู่ในกลุ่มวิชา
บังคับ ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาเลือก
(๓) ทบทวนให้ ป รับ ชื่อ รายวิชา HRM 4901 การวิจั ยทางด้ านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็น "การวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" และควรพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างรายวิชา HRM 4901 การวิจัยทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับรายวิชา
HRM 4904 การปฏิบัติการวิจัยการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีความแตกต่างกันอย่า งไร ซึ่งอาจจะมี
การบูรณาการรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถบูรณาการรายวิชาดังกล่าว
ได้ ควรปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความแตกต่างกัน
(๔) ให้ น ารายวิ ช า HRM 4105 การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์
จากเดิมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาบังคับ
(๕) ทบทวนการน ารายวิ ช า BCOM 3606 ระบบธุ รกิ จ อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ งาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่มีความยาก จึงควรจัดรายวิชามี
ความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกั บคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นเรื่องของดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
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ในงานด้ านการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มาจั ดการเรี ยนการสอนให้ นั ก ศึ ก ษา และให้ จัด รายวิชา
ดังกล่าว เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ
๘) หน้า ๓๒ ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน ให้ตรวจสอบคุณวุ ฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท ของอาจารย์ ผู้ ส อน ล าดั บ ที่ ๑๘ อาจารย์ ดร. วิ น ยาภรณ์ พราหมณ์ โชติ “MAIBA
(International Business Administration)”
๙) หน้า ๓๒ ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน ให้ตรวจสอบและระบุภาระการสอน ชม./
สัปดาห์/ภาคการศึกษา ปี ๒๕๖๖ ของอาจารย์ผสู้ อน ลาดับที่ ๑๙ อาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช
๑๐) หน้า ๓๓ ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน ให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญ ญาโท ของอาจารย์ผู้สอน ลาดั บที่ ๒๑ อาจารย์ภัทรพรรณ วรรณลักษณ์ “MIB (Master of
International Business)”
๑๑) หน้ า ๔๙ - ๕๓ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ให้ทบทวนการกาหนด
ความรับผิดชอบหลักของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน
ของหมวดวิชาเฉพาะ
๑ ๒ ) หน้ า ๕ ๓ แผนที่ แสดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum Mapping) หมวดวิ ช าเฉพาะ ให้ ต รวจสอบ
การกาหนดความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง รายวิชา ACC 4201 การบัญชีบริหาร ในข้อ ๕
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓) หน้ า ๖๓ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป รายวิ ช า GEN 1403 การดู แลสุ ขภาพ
แบบองค์รวม ให้ต รวจสอบเนื้อ หาคาอธิบ ายรายวิช าว่าถูก ต้อ ง และเป็น ไปตามที ่ม หาวิท ยาลัย
กาหนดหรือไม่
๑๔) หน้า ๗๕ หมวดวิช าเฉพาะ กลุ่ม พื้น ฐานวิช าชีพ ACC 1105 การบัญ ชี
เบื้องต้นและภาษีอากรธุรกิจ (Principles of Accounting and Taxation) ให้ทบทวนชื่อวิชาภาษาไทย
ซึ ่ง ควรสอดคล้อ งกับ ชื ่อ วิช าภาษาอัง กฤษ โดยชื ่อ วิช าภาษาไทยอาจจะเป็น “หลัก การบัญ ชี
และภาษีอากร”
๑๕) หน้า ๗๖ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ รายวิชา BCOM 1201
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารทางธุรกิจ ควรปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จากเดิม “Application of Computer Programs for Business Documents” เป็น “Application of
Computer Programs for Business Documentation”
๑๖) หน้า ๗๙ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชา ENG 1501 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 1 ให้ตัดข้อความบรรทัดที่ ๑ “รายวิชานี้ศกึ ษาเกี่ยวกับ...” ออกจากเนื้อหาคาอธิบายรายวิชา
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
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๑๗) หน้า ๗๙ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชา ENG 1502 ภาษาอังกฤษ
ธุ รกิ จ 2 ให้ ตั ด ข้ อ ความบรรทั ด ที่ ๑ "รายวิ ชานี้ เป็ น รายวิ ชาที่ ต่ อเนื่ อ งจากภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ 1
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ..." และข้อความบรรทัดที่ ๔ "...เป็นต้น" ออกจากเนื้อหาคาอธิบายรายวิชา
๑๘) หน้ า ๗๙ หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่ มวิ ชาชี พ รายวิ ชา HRM 2103 พฤติ กรรม
องค์ ก าร ให้ ป รั บ แก้ ไขชื่ อวิ ชาภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม “Organization Behaviors” เป็ น “Organization
Behavior”
๑๙) หน้ า ๘๐ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ มวิชาชี พ รายวิชา HRM 3106 ค่ าตอบแทน
และผลประโยชน์ ให้ทบทวนการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิม “Compensation and Benefits” ว่าควรจะใช้
ชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Payment and Benefits” หรือไม่
๒๐) หน้ า ๘๐ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ มวิชาชีพ รายวิชา HRM 3108 การพนั กงาน
สั มพั นธ์ (Employee Relation Management) ให้ ทบทวนชื่ อวิชาภาษาไทย ซึ่ งควรสอดคล้ องกั บชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
๒๒) หน้า ๘๐ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชา HRM 3206 การเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ปรับแก้ไขข้อความคาอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ ๓ “..และการดูแลบุคลากร
ตั้งแต่การสรรหาคั ดเลื อก...” เป็ น “..และการจัดการบุ คลากร ตั้ งแต่ การสรรหาคั ดเลือก...” และให้
เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัยของศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเนื้อหาคาอธิบายรายวิชา
๒๔) หน้า ๘๑ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชา HRM 4901 การวิจัยทางด้าน
การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ ปรับแก้ ไขชื่ อวิ ช าภาษาไทยเป็ น “การวิ จั ย และนวั ต กรรมทางด้ า น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์”
๒๕) หน้ า ๘๒ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ มวิชาชีพ รายวิชา HRM 2203 บุ คลิ กภาพ
เพื่องานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Personality for Human Resource Management) ให้ท บทวนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อวิชาภาษาไทย
๒๖) หน้ า ๘๒ หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่ มวิ ชาชี พ รายวิ ชา HRM 3109 การบริ หาร
แรงงานต่างด้าว ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น “การบริหารแรงงานข้ามชาติ” และให้ปรับแก้ไขชื่อวิชา
ภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม “Transnational Migrant Labor Administration” เป็น “Migrant Labor
Administration”
๒๗) หน้า ๘๓ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชา HRM 3208 การบริหาร
พนักงานศักยภาพสูงและการพัฒนาสายอาชีพ ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น “การบริหารพนักงาน
ศักยภาพสู งและการพั ฒนาอาชีพ” และปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Talent Management
and Career Development” เป็น “Talented Personnel Management and Career Development”
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๒๙) หน้ า ๘๔ หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่ มวิ ชาชี พ รายวิ ชา HRM 4104 การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ระดับนานาชาติ ควรทบทวนเนื้อหาคาอธิบายรายวิชา ให้มีความแตกต่างจากรายวิชา
HRM 3109 การบริหารงานแรงงานต่างด้าว โดยคานิยามของรายวิชา HRM 4104 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ระดับนานาชาติ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรระดับนานาชาติ
๓๐) หน้า ๘๔ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ มวิชาชีพ รายวิชา HRM 4903 หัวข้อเฉพาะ
ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น “หัวข้อพิเศษทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์”
๓๑) หน้า ๘๕ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชา BCOM 2203 การประยุกต์
ใช้โปรแกรมทางธุรกิจ และรายวิชา BCOM 3606 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่องานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้ ตรวจสอบเนื้ อหาค าอธิ บ ายรายวิ ชา ซึ่ งเนื้ อหาค าอธิ บายรายวิ ชาควรตรงกั บ หลั กสู ตรต้ นฉบั บ
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓๒) หน้า ๘๗ กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา COOP 3801 การเตรียม
สหกิ จศึกษา และรายวิชา COOP 4801 สหกิจศึกษา ให้ตรวจสอบเนื้อหาคาอธิบายรายวิชาว่าถูก ต้อ ง
และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือไม่
๓๓) หน้า ๙๑ ตารางเปรีย บเทีย บโครงสร้างหลัก สูต รบริ ห ารธุรกิจ บัณ ฑิต
สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลัก สูต รปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก้ไขจานวนหน่ว ยกิต รวมตลอดหลัก สูต ร ของหลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
จากเดิม “๑๓๓ หน่วยกิต” เป็น “๑๓๐ หน่วยกิต”
๓๔) หน้า ๑๕๕ ตารางเปรีย บเทีย บรายวิช าหลัก สูต รบริห ารธุรกิจ บัณ ฑิต
สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลัก สูต รปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายวิชา HRM 1103 การจัดบุคคลเข้าทางาน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา
รายวิช าในช่อ งตารางเหตุผ ล กรณีที ่ร ะบุว ่า เป็น การยุบ รวมรายวิช า “HRM 1102 การสรรหา
และการคัดเลือก...” ค วรแก้ไขเป็น “HRM 2102 การสรรหาและการคัดเลือก...”
๓๕) หน้า ๑๖๕ ตารางเปรีย บเทีย บรายวิช าหลัก สูต รบริห ารธุรกิจ บัณ ฑิต
สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลัก สูต รปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายวิชา HRM 4902 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ ให้ท บทวนว่าเป็นรายวิชา
ใหม่หรือไม่ เนื่องจากรหัสวิชาและชื่อรายวิชาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ระบุควรเป็ นการปรับ
จานวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
๓๕) หน้า ๑๖๕ ตารางเปรีย บเทีย บรายวิช าหลัก สูต รบริห ารธุรกิจ บัณ ฑิต
สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลัก สูต รปรับ ปรุง
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พ.ศ. ๒๕๖๓ รายวิชา HRM 3109 การบริหารแรงงานต่างด้าว ให้ทบทวนเนื้อหากระบวนรายวิชา
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไร
๓๖) หน้า ๑๗๔ ตารางเปรีย บเทีย บรายวิช าหลัก สูต รบริห ารธุรกิจ บัณ ฑิต
สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลัก สูต รปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายวิช า HRM 3211 เทคโนโลยีด ิจิท ัล ในการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ ให้ท บทวน
เนื้อหากระบวนรายวิชาดังกล่าวมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไร
๓๗) หน้า ๒๐๕ ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม่
๓๘) หน้า ๒๐๙ ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ที่ ๔ อาจารย์สุว ลักษณ์ อ้วนสอาด ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ กรณีก ารระบุเดือน
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ว่าถูกต้องหรือไม่
๓๙) หลักสูตรควรพิจ ารณาวัตถุป ระสงค์ของการผลิตบัณ ฑิต ให้สอดคล้อง
กับสังคมธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูป แบบใหม่ โดยการทางานของสังคมธุรกิจ
ในปัจจุบันมุ่งเน้นการรวมกลุ่มทางานมากกว่าการทางานเป็นองค์ก ร ซึ่งอยู่ในรูปแบบสตาร์ท อัพ
ดังนั้น หลักสูตรควรสร้างรายวิชาหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่ในเนื้อหากระบวนรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจรอบด้านทั้งในรูปแบบองค์กร และรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่
มติที่ประชุม
มอบผู้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภาวิชาการ
แล้วนากลับมาเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒

-๗-

มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒

-๘-

มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒

