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ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน   อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
4. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5. อ.เฉลิมพล คงจิตต อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7. น.ส.พันธุระว ี สุจริตกุล แทนรองคณบดฝีายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8.  ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศลิป   กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร  กรรมการ 
10. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11. อ.ณรัตน มนตรีขจร แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.พญ.สุปรียา วงศตระหงาน รองคณบดฝีายวิชาการ คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
13. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
15. รศ.วัชร ี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ  
17.รศ.พันทว ี           เช้ือขาว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
18.ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
19.ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
20.นางนิตยา ธนัญชัย แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
21.นางสรัสนันท ตั้งไพศาลสัมพันธ แทนคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 
22.อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
23.นางปยะวนั จันทราภานนท แทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
24.อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
25.นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 -2- 

ผูเขารวมประชุม 
1.รศ.โกสุมภ สายจันทร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
2.อ.ไพลิน กิตติเสวิชัย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
3.นางนิทราพร อุตตโม หัวหนางานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
4.นางสาวเสาวลักษณ ไชยเมฆา นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
5.นายเจริญ เพ็ชรรัตน นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
6.นางณัฐวรรณ ใบบัว นักวิชาการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
7.นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร  
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.40 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 12/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที ่13 กันยายน 2551ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ข้ันตอนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

 ดวยในชวงที่ผานมาไดมีกรณีเสนอขอระงับการสําเร็จการศึกษาหรือการถอนช่ือผูสําเร็จ
การศึกษาเกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งนอกจากมีผลโดยตรงตอตัวนักศึกษาแลว ยังมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดและความไมรอบคอบของ
เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของของคณะ/หนวยงาน  ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้อีก 
มหาวิทยาลัยจึงขอใหมีการทบทวนขั้นตอนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ทั้งในสวนของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย สรุปขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา   
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ในสวนของสํานักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะตาง ๆ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา นั้น 
 บัดนี ้ สํานักทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการสรุปขั้นตอนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ในสวนของสํานักทะเบียนและประมวลผล และคณะตาง ๆ เรียบรอยแลว จึงขอเสนอมาเพื่อ
พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเลื่อนระเบียบวาระการประชุมนี้ไปพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังตอไป โดยประธานท่ีประชุมมอบหมายใหแตละคณะไปพิจารณาในเบ้ืองตน เพ่ือหา
แนวทางควบคุมระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา เพ่ือไมใหเกิดการขอระงับการสําเร็จ
การศึกษาหรือการถอนช่ือผูสําเร็จการศึกษา 
 

 5.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย  
  เชียงใหม พ.ศ. ....... 
    สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดยกรางขอบังคับวาดวยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อรองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 โดย (ราง) ขอบังคับ
ดังกลาวมีสาระที่เกี่ยวกับครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเหมือนเดิมที่เคยกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา    
วาด วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 แตกําหนดเพ่ิมครุย
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) โดยมีลักษณะเชนเดียวกับครุย
มหาบัณฑิต (ปรากฏในขอ 3 (2) วรรคสอง) ซึ่งปจจุบันนักศึกษารุนแรกของหลักสูตรดังกลาว กําลังศึกษา
อยูช้ันปที ่5 นอกจากนี ้ในรางขอบังคับฉบับใหมนี ้ยังไดมีการกําหนดสีประจําคณะเพิ่มเติม ในสวนของคณะ
การส่ือสารมวลชน คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และวิทยาลัยศิลปะและ
เทคโนโลย ี 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ..... ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขขอความในวรรคแรก เปน  “เพ่ืออนุวัติตามมาตรา 68 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551”  
 นอกจากนี้ท่ีประชุมยังมีขอสังเกตดังนี้ 
 1. การกําหนดสีครุยวิทยฐานะของคณะนิติศาสตร ไมควรเปนสีมวงเนื่องจากเปนสีประจํา

มหาวิทยาลัยอยูแลว 
 2. ควรมีการระบุมาตรฐานของระดับสีครุยวิทยฐานะไวในขอบังคับดวย โดยใหมีการ

กําหนดอัตราสวนของสีใหชัดเจน 
 

 5.3 การกําหนดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที ่
13 กันยายน 2551 มีขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ดังนี ้
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยกระจายเปน 4 กลุม 
คือ  

  1)  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  2)  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 



 -4- 

  4)  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 
  โดยกระจายน้ําหนักตามความเหมาะสม 

 2. กระบวนวิชาที่ถูกกําหนดใหเปนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแลว 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาดังกลาวเปนวิชาเลือกเสรีได แตไมควรจะ
เปนวิชาเอกหรือวิชาโทในสวนที่เกี่ยวของ 

 3. กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมควรมีเง่ือนไขที่ตองผานกอน และไมควรเปน
เง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และไมซ้ําซอนกับกระบวนวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะหรือวิชาโท 

 4. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร กําหนดใหเรียน 6-12 หนวยกิต โดยบังคับใหเรียน
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 กระบวนวิชา จํานวน 6 หนวยกิต ซึ่งรับผิดชอบสอน
โดยคณะมนุษยศาสตร ดังนี้ 

  1) กระบวนวิชา “Fundamental English : Listening and Speaking” 
  2) กระบวนวิชา “Fundamental English : Reading and Writing” 
    ทั้งนี ้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาตองกําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ           

รวมทั้งหมดไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดย 6 หนวยกิต เปนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป สวน
อีก 6 หนวยกิตที่เหลือ คณะ/สาขาวิชาอาจจัดไวในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชา
เฉพาะ ซึ่งอาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากกระบวนวิชาที่ระบุ
ขางตนหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร หรือคณะ/สาขาวิชา
อาจจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหรือวิชาเอกเปนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามความพรอมของแตละคณะ/สาขาวิชา 

 5. ใหแตละคณะเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมโดย
กําหนดรหัสกระบวนวิชาเปนของคณะนั้น ๆ ตั้งแตระดับ 100-200 และจํานวนหนวยกิต 
ระหวาง 1-2 หนวยกิต โดยมีลักษณะหนวยกิต เปน 1(0-3-1) หรือ 2(0-6-2) โดย
แบงสัดสวนเปนช่ัวโมงบรรยายไมเกิน 20% และกิจกรรมไมนอยกวา 80%  ซึ่งเนนสาระ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม/จริยธรรม สังคม/ชุมชน/ประวัติศาสตร หรือพลังงาน/
การอนุรกัษธรรมชาต ิโดยกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะเปดสอนนี้ คณะอาจกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนกิจกรรมจากหลายกิจกรรม โดยบังคับใหนักศึกษาเลือกเรียน 1-2 
กิจกรรม สวนกิจกรรมที่เหลือใหอิสระแกนักศึกษาในการเลือกเรียนจากหลายกิจกรรม    
ที่กําหนด โดยนักศึกษาตองมีช่ัวโมงการเรียนรูผานกิจกรรมใหครบตามจํานวนช่ัวโมงของ
กระบวนวิชานั้น  ทั้งนี ้ การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา การเรียนรูผานกิจกรรมนี้ ตอง
เปนการดําเนินการรวมระหวางฝายกิจการนักศึกษาและฝายวิชาการของแตละคณะ 

 6. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจงใหทุกคณะรับทราบนโยบาย แนวทางและขอมูล  
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และใหทุกคณะพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตรสาขาวิชา
โดยดวน  

         ทั้งนี ้ในขั้นตนขอใหคณะเสนอ (ราง) โครงสรางหลักสูตรของทุกสาขาวิชาเฉพาะใน
สวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกําหนดกระบวนวิชาใน
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กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม เพื่อใหมหาวิทยาลัย
รับทราบเปนขอมูลเบ้ืองตน เพื่อประกอบการพิจารณาเตรียมการดานการบริหารจัดการ
ตอไป  

 7. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจงทุกคณะทีร่ับผิดชอบสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปให
เสนอเคาโครงกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (ทั้งกระบวนวิชาเดิม/ปรับปรุง/เปดใหม) เพื่อ
รวบรวมและสรุปเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอขอมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดกระบวน-
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามเอกสารแนบระเบียบวาระ ดังนี้ 

  เอกสารหมายเลข 1 ตารางสรุปกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป  
  เอกสารหมายเลข 2 (ราง) โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  ท่ีประชุมไดพิจารณาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา-
ท่ัวไป ในโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีแตละสาขาวิชาแลว มีขอสรุปใหดําเนินการดังนี้ 

1. ขอใหประธานคณะทํางานกลุมการเรียนรูดานกิจกรรม ยกรางแบบเสนอขอเปดสอน
กระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม เพ่ือนําไปแจงเวียนใหทุกคณะพิจารณาจัดทํา
รายละเอียดกระบวนวิชา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปดสอนตาม
ข้ันตอน โดยใหทุกคณะใชช่ือกระบวนวิชากลางตามตัวอยาง แตกําหนดรหัสกระบวนวิชา
เปนของแตละคณะเอง 

2. หากคณะใดเห็นวามีกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมบางกระบวนวิชาควรเปนช่ือ
เฉพาะ ก็ใหดําเนินการเสนอไปยังประธานคณะทํางานกลุมการเรียนรูดานกิจกรรม 
โดยใหอยูในกรอบเกณฑกลางดวย 

  3. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาสรุปขอมูลกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีแตละคณะ
เลือกไปกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ  (ไมมี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
  
  
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูตรวจรายงานการประชุม 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 
  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) 
  

-3- 
 

     3.3 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (เอกสารหมายเลข 3) 
               3.4 ตารางสรุปกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป (เอกสารหมายเลข 4)  

mailto:eqd@chiangmai.ac.th
mailto:eqd@chiangmai.ac.th
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               3.5 แบบฟอรมโครงสรางหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5) 
 
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
แบบฟอรมโครงสรางหลกัสูตร 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

