
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  14/2551 

วันจันทรท่ี  20  ตุลาคม  2551 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.เฉลิมพล คงจิตต อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
4. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
5. ผศ.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดฝีายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
6.  ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร  กรรมการ 
8. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                 กรรมการ 
10. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย แทนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
11. อ.ทพญ.อภิรุม จันทนหอม แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
12. รศ.วัชร ี เนติสิงหะ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ  
14.ผศ.ดร.อัจฉรา       สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
15.น.ส.ณัฐวรรณ ใบบัว แทนรองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
16.อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
17.อ.ดร.จิราพร วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
18.อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ  
  คณะรัฐศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร กรรมการ 
19.อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นางปยะวัน จันทราภานนท หัวหนาสํานักงานวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน 
2. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
3. นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  
3.  ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร  
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร  
8. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
9. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.15 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 1.  มติสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที ่27 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และใหนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบตอไป 

 

 2. การขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2552 – 2556 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการรับนักศึกษาชาวไทย
ที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 อนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการจดัสง
นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยตางๆ ตอไปอีก 5 
ป (พ.ศ. 2552-2556) โดยจะใหกรมการปกครองประสานการปฏิบัติและดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ตอไป 

 

 3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการใชช่ือ 
  หลักสูตรและช่ือปริญญา และอาจารยประจําหลักสูตร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตว-
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เพื่อทบทวนและปรับแกไข โดยมีขอสังเกตดังนี ้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ใชช่ือ
หลักสูตรและช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ วา “Doctor of Philosophy…” ซึ่งไมสอดคลองตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 ซึ่งกําหนดใหใชช่ือปริญญาเปน 
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“Doctor of Science…” และใชอักษรยอ เปน “D.S. หรือ D.Sc.” จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน
การใชช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาภาษาอังกฤษใหสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 
พ.ศ. 2549 

2. ขอใหพิจารณาทบทวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรดังกลาวขางตน 
เนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวน 5 คน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกจํานวนอยางนอย 3 คน ตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 
วันที่ 18 มิถุนายน 2550 ไดพิจารณาตีความนัยของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 วา “อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และให
เลือกอาจารยประจําหลักสูตรมาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” ดังนั้น คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

จึงขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนและปรับแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตดังกลาว แลวนําเสนอสภา-
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอนจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 12/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที ่20 ตุลาคม 2551ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี 1 ดังนี ้
1. ลําดับท่ี 14 ใหปรับแกไขเปน “อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย” 
2. ลําดับท่ี 16 ใหตัดคําวา “ประธานสภาอาจารย และ” ออก 
3. ลําดับท่ี 23 ใหปรับแกไขผูเขารวมประชุม จากเดิม “ผศ.ผุสด ีทรัพยสาร” เปลี่ยนเปน 

“อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะการ
ส่ือสารมวลชน” 

เม่ือปรับแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 ตามที่คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 27 กระบวนวิชา ตั้งแตภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป  ไดแก AET 315, 391, 422, 494; AGRO 210, 490;     
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ANS 200, 210, 491; ENT 210, 490, 494; HORT 210, 350, 361, 391, 404, 410, 420; PLP 391, 
407, 491;  SOIL 210, 214, 433, 490; CONS 311  

 ทั้งนี ้สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี ้
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของ
เนื้อหากระบวนวิชาแลว ปรากฏผลดังนี ้

 1. กระบวนวิชา ENT 210 ซ้ําซอนกับกระบวนวิชา ZOOL 312 ของคณะวิทยาศาสตร 
  มากกวา 25 %  

2. กระบวนวิชา CONS 311 ซ้ําซอนกับกระบวนวิชา BIOL 261 ของคณะ 
 วิทยาศาสตรมากกวา 33 % 

 โดยกระบวนวิชาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร   
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที ่26 กันยายน 2550 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว ขอใหคณะเกษตรศาสตรกลับไปหารือรวมกับคณะวิทยาศาสตรใน
การพิจารณาเนื้อหากระบวนวิชาท่ียังมีความซ้ําซอนอยู และใหนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 

 5.2 การกําหนดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2551 ไดพิจารณาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
ในโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีแตละสาขาวิชา และมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาสรุป
ขอมูลกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่แตละคณะเลือกไปกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป นั้น 

  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอสรุปขอมูลกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่แตละคณะเลือก
กําหนดในโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอตอ
ที่ประชุม  
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมต ิดังนี้  
 1. การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ใหคณะดําเนินการ ดังนี ้
  1) ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
และใหกระจายน้ําหนักในแตละกลุมเปนดังนี้  
    1. กลุมท่ี 1 วิชาภาษาและการส่ือสาร เลือกเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

แตไมเกิน 12 หนวยกิต โดยบังคับใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 กระบวนวิชา จํานวน 6 หนวยกิต ท้ังนี้ ทุกหลักสูตรตอง
กําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษรวมท้ังหมด ไมนอยกวา 
12 หนวยกิต โดยอีก 6 หนวยกิตท่ีเหลือ คณะ/สาขาวิชาอาจจัดไวในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชา
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ภา ษ า อั ง ก ฤ ษน อก เ หนื อ จ า ก ก ร ะบ วน วิ ช า ท่ี ร ะ บุ ข า ง ต น ห รื อ
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ ท่ีเปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร หรือคณะ/
สาขาวิชาอาจจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหรือวิชาเอกเปน
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามความพรอมของแตละคณะ/สาขาวิชา 

    2. กลุม ท่ี  2 วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และกลุม ท่ี  3 วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหแตละคณะกระจายน้ําหนักตามความ
เหมาะสม โดยกําหนดจํานวนกระบวนวิชาใหเลือกเรียน ระหวาง 2-4 เทา 
ของจํานวนวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด 

    3. กลุมท่ี 4 วิชาการเรียนรูผานกิจกรรม เลือกเรียนไดไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
แตไมเกิน 6 หนวยกิต 

  2) การเพ่ิมกระบวนวิชาดานสหกิจศึกษาเปนกระบวนวิชาเลือกและจัดแผนการ-
ศึกษาทางเลือกรองรับ ขอใหคณะดําเนินการใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง การผอนคลายการกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีเงื่อนไขวา 
จะตองกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต 
  3) ในการกําหนดกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปไวในหลักสูตร คณะตองคํานึงถึงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีเรียนจบหลักสูตรออกไปจะตองมีความรูท้ังในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก 
  4)  ในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนี้ อาจกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษา
สามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ แลว
นํามาเทียบโอนหนวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรได โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 ท้ังนี ้ การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีแผนกําหนดใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
(มิถุนายน 2552) ประกอบดวยคณะตาง ๆ ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะ
เกษตรศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะนิติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะ
แพทยศาสตร และวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี ใหคณะ/วิทยาลัย ดังกลาวขางตนดําเนินการ
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย ตามกําหนดดังนี ้

1) รอบแรก คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร และ
สงใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือ
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้ันตอน และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนธันวาคม 2551 

2) รอบสุดทาย คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 
และสงใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2551 และจะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2552 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ  (ไมมี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา 18.10 น. 
  
 
 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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  ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในสวนของกระบวนวิชาการเรียนรูผาน
กิจกรรม โดยขอหารือใน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. การกําหนดช่ือกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชา 
2. การกําหนดกรอบเนื้อหาบรรยาย 
3. วิธีการจัดการงบประมาณ 
4. การเตรียมความพรอมในการเปดสอน 
5. การกําหนดจํานวนหนวยกิต 
6. การวัดและประเมินผล 
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เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

   
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูตรวจรายงานการประชุม 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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กระบวนวิชา LAW 103 ขัดของดวยสาระท่ีสาขาวิชาจิตวิทยาประสงคจะใชบรรจุไวในกลุมวิชาแกนของ
หลักสูตร โดยคณะนิติศาสตรเห็นวาควรเปนวิชาท่ีเปดสอนเฉพาะนักศึกษาของคณะนิติศาสตรเทานั้น 
คณะมนุษยศาสตรจึงขอใชกระบวนวิชา LAGE 101 ท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกับ LAW 103 หรือขอ
เปลี่ยนเปนกระบวนวิชาอื่นไปเลย 
กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปจะนําไปบรรจุไวในหมวดวิชาแกนไมได 
 
 
5.8 

เพ่ือใหการปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของทุกหลักสูตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินการเสร็จทันภายในเดือนตุลาคมนี้ มหาวิทยาลัยขอใหคณะ/วิทยาลัย
ดําเนินการดังนี้ 

1. คณะท่ีเสนอกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปมายังมหาวิทยาลัยใหสงเอกสารเคาโครงกระบวนวิชา
ศึกษาท่ัวไปท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มายังสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2551 นี้ ในรูปเอกสาร พรอมสงไฟลมาท่ี eqd@chiangmai.ac.th  

2. ใหแตละคณะเสนอกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมมายังสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2551 นี้ ในรูปเอกสาร พรอมสงไฟลมาท่ี 
eqd@chiangmai.ac.th  

3. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดรวบรวมกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปพรอมดวยคําอธิบาย
ลักษณะกระบวนวิชามาเพ่ือใหคณะพิจารณา และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสวนของหมวดวิชา
ศึ ก ษ า ท่ั ว ไ ป  
โดยสามารถดาวนโหลด ดังนี้  

    3.1 แนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2552 (เอกสารหมายเลข 1) 

    3.2 แบบเสนอกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป (เอกสารหมายเลข 2) 
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     3.3 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (เอกสารหมายเลข 3) 
               3.4 ตารางสรุปกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป (เอกสารหมายเลข 4)  
               3.5 แบบฟอรมโครงสรางหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5) 

 

mailto:eqd@chiangmai.ac.th
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จากเว็ปไซต www.eqd.cmu.ac.th เพ่ือใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในสวนของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป โดยสามารถดาวนโหลดไดตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2551 เปนตนไป 
 

ท้ังนี้ ใหทุกคณะ/วิทยาลัย เสนอ (ราง) โครงสรางหลักสูตรเฉพาะในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ข อ ง 
ทุกหลักสูตร โดยระบุกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปในแตละกลุมวิชา ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาตองการลงใน
แบบฟอรมโครงสรางหลักสูตร สงถึงสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2551 
เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาเตรียมการในดาน
บริหารจัดการตอไป  
 
 ในการนี้ คณะสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากรองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวย
คณบดีฝายวิชาการ หรือผูแทนท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ คร้ังท่ี 
1 2 / 2 5 5 1  
เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2551 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดําเนินการโดยดวน  
 

http://www.eqd.cmu.ac.th

