
งานสมัมนาทางวชิาการหลักสตูรนานาชาติและหลักสตูรสองภาษา 
ระดับปรญิญาตร ีป�การศึกษา 2563

วนัอังคารที� 18 สงิหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี� ฮิลส ์เชยีงใหม่



กําหนดการ
โครงการสัมมนาทางวชิาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2563

วนัอังคารที� 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม แคนทารี� ฮิลส์ เชยีงใหม่

08.30  น .– 09.00  น . ลงทะเบียน

09.00  น .  –  09.15  น . พิธี เป�ดโครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา
ระดับปริญญาตรี
โดย  รองอธิการบดี  (รองศาสตราจารย์  อุษณีย์  คําประกอบ)
กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยคณบดีฝ� ายวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิ ทัล  
                      (อาจารย์ กัญญา  หิรัณย์วัฒนพงศ์)

TIME DETAIL

09.15  น .  –  09.45  น . การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สืบเนื� องมาจากสถานการณ์  COVID-19
ของหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา  ระดับปริญญาตรี 
โดย  ผู้ช่วยคณบดีฝ� ายวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิ ทัล
         (อาจารย์ กัญญา  หิรัณย์วัฒนพงศ์)



กําหนดการ
โครงการสัมมนาทางวชิาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2563

วนัอังคารที� 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม แคนทารี� ฮิลส์ เชยีงใหม่

TIME DETAIL

09.45  น .  –  10.15  น . นาํเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา
ผ่านช่องทางออนไลน์  โดย  ผู้แทนจากหลักสูตรต่างๆ  จาํนวน  6 หลักสูตรฯ
(หลักสูตรละ  5 นาที)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ(นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สองภาษา)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ(นานาชาติ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื� องกล  (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  (นานาชาติ)

08.30  น .– 09.00  น . พักรับประทานอาหารว่าง



กําหนดการ
โครงการสัมมนาทางวชิาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2563

วนัอังคารที� 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม แคนทารี� ฮิลส์ เชยีงใหม่

TIME DETAIL

10.30  น .  –  10.55  น . นํา เสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา
ผ่านช่องทางออนไลน์  โดย  ผู้แทนจากหลักสูตรต่างๆ  จาํนวน  6 หลักสูตรฯ
(หลักสูตรละ  5 นาที)
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบูรณาการสถาป�ตยกรรมแนวใหม่(นานาชาติ)
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม  (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิ ทัล(นานาชาติ)

11.55  น .  –  11.50  น . สรุปแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ป�ญหา/ อุปสรรค
ในประเด็นต่างๆ  ของหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา  ระดับปริญญาตรี

11.50  น .  –  13.00  น . ป�ดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน



เอกสารประกอบการสัมมนา

http://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/News.as
px?newsId=8196



การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์

บรรยายโดย: อาจารย์กัญญา หิรณัย์วัฒนพงศ์ 

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล



โอกาสในวกิฤต
        ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา่-2019 ทําให้มหาวทิยาลัยเชยีงใหมต้่องปรบัตัวให้เอื�อ
ต่อการเรยีนการสอนกับนกัศึกษาทกุคน

01 การสอบรบัเขา้ในระบบ IPAS 

       ในสว่นของหลักสตูรนานาชาติและหลักสตูรสองภาษาของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ได้ดําเนนิการปรบัเปลี�ยน
อาทิ:

02 การเรยีนการสอนรปูแบบออนไลน์

03 การสอบกลางภาคและปลายภาค 

ในรปูแบบออนไลน์

04 การประชาสมัพนัธอ์อนไลน์
(นาํเสนอในชว่งถัดไป)



เปลี�ยนการสอบขอ้เขยีนมาเป�นรูปแบบ Oral Examination ผา่น ZOOM 

รปูแบบการสอบวชิาภาษาอังกฤษ ใชเ้กณฑ์การประเมนิ Rubric CEFR

รปูแบบการสอบวชิาเฉพาะทาง (วชิาสถิติสาํหรบัหลักสตูร DIN) 

- แนะนาํตัว 1 นาที 

- สอบวชิาคณิตศาสตร ์(สถิติพื�นฐาน) 15 นาที
- สอบวชิาภาษาอังกฤษ 10 นาที 

- สอบสมัภาษณ ์4 นาที
รวมระยะเวลาการ Oral Examination: 30 นาที/คน

แสดงโจทยบ์นหนา้จอและใหน้กัศึกษาตอบคําถาม โดยอาจารยเ์ป�นผูจ้ด
คําตอบจากผูส้อบ

การเปลี�ยนแปลงและการจดัสอบนอกสถานที�ทั�งในและต่างประเทศ
ในการสอบรบัเขา้ในระบบ IPAS

01 การสอบรบัเขา้ในระบบ IPAS 

ทกุกระบวนการสอบมกีารจบัเวลาการสอบ สาํหรบัหลักสตูรนวตักรรมดจิทัิล
จะดาํเนนิการสอบดงันี�:

(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 



ดําเนนิการสอบสมัภาษณ ์โดยจบัเวลาแบง่เป�น
- แนะนาํตัว 1 นาที
- สอบวชิาคณติศาสตร ์(สถิติพื�นฐาน) 15 นาที
- สอบวชิาภาษาอังกฤษ 10 นาที
- สอบสมัภาษณ ์4 นาที
รวมระยะเวลาการ Oral Examination: 30 นาที/คน

ตรวจสอบ Account ZOOM ของผูส้มคัร
วา่อยูใ่นลิสต์รายชื�อของ Application แล้วหรอืยงั

ตรวจสอบชอ่งทางติดต่อสว่นตัวกับผูส้มคัรใน
SKYPE Application 

ขั�นตอนการเตรยีมตัวดําเนนิการสอบ IPAS

01 การสอบรบัเขา้ในระบบ IPAS (ต่อ)

ติดต่อผูส้อบผา่น โทร. หรอื email หรอื WeChat
- ใหผู้ส้อบสมคัร ZOOM Account 

- สรา้งชอ่งทางติดต่อผูส้มคัรสว่นตัวใน SKYPE 

- แจง้ชอ่งทางขา่วสารที�จะประสานงาน เพื�อแจง้
   กําหนดการสอบและลําดบัเขา้หอ้งสอบใน ZOOM 

เขาสูก่ระบวนการพจิารณาการคัดเลือกผูส้มคัรและ
สง่รายชื�อผูผ้า่นการคัดเลือกใหกั้บสาํนกัทะเบยีนและ
ประมวลผล มช.

เขา้สูก่ระบวนการรบัเขา้รอบถัดไปจนครบตามกําหนด

(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 



01 การสอบรบัเขา้ในระบบ IPAS (ต่อ)
(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 













02 การเรยีนการสอนรปูแบบออนไลน์

การเรยีนการสอนใช ้2 โปรแกรม คือ ZOOM Application และ Microsoft Team

(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 



02 การเรยีนการสอนรปูแบบออนไลน์
(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 

ขั�นตอนการพบปะนกัศึกษาในคาบแรกของการเรยีน

อาจารยเ์จา้ของกระบวนวชิาแจง้รายละเอียดกระบวนวชิา
ผา่น Microsoft Team

First Contact กับนกัศึกษาใน Microsoft Team

เจา้ของกระบวนวชิาแจง้นกัศึกษา
ชอ่งทางที�จะใชใ้นการสอนผา่น

Microsoft Team 

ใช ้ZOOM แทน Microsoft Team

ใช ้Microsoft Team ตามเดมิ

Remark: เครื�องมอืสาํหรบัการสอนออนไลน์ จะขึ�นอยูกั่บความถนดัทางของเจา้ของกระบวนวชิา



03 การสอบกลางภาคและปลายภาค ในรปูแบบออนไลน์

สรา้งขอ้สอบบนแพลตฟอรม์ออนไลน์
- เจา้ของกระบวนวชิาสรา้งขอ้มูลขึ�นบนแพลตฟอรม์
   ออนไลนด์ว้ย Microsoft Team หรอื Google Form

- เก็บขอ้สอบในรปูแบบของ QR-code หรอื ลิงค์ เพื�อ
   เตรยีมสาํหรบัแชรข์อ้สอบในวนัสอบจรงิ

ก่อนวนัสอบกลางภาค/ปลายภาค
- แชร ์Meeting ID ของ ZOOM application ใหกั้บ 

   นศ. เพื�อใชส้าํหรบัเขา้หอ้งสอบ
- แจง้ให ้นศ. เตรยีมบตัร นศ./ปชช. เขา้หอ้งสอบเพื�อ
   ตรวจชื�อก่อนสอบ

วนัสอบกลางภาค/ปลายภาค (วนัสอบจรงิ)
- ตรวจสอบชื�อผูเ้ขา้สอบ และถ่ายรปูหนา้จอ (แคป) 

   หนา้และรายชื�อผูที้�เขา้สอบ พรอ้มโชวบ์ตัร นศ.
- แชรลิ์งค์ หรอื QR-code สาํหรบัสอบใหกั้บ นศ. 
- หลังสอบเสรจ็ ให ้นศ. แจง้กับอาจารยไ์ดส้ง่ขอ้สอบผา่น
   ระบบแล้ว เพื�อตรวจสอบและอนญุาตใหอ้อกจากหอ้ง
   สอบ

ขั�นตอนการเตรยีมตัวการสอบกลางภาคและปลายภาค

Remark: การสอบกลางภาคและปลายภาคของหลักสตูร DIN เป�นรปูแบบ Open Book และ Internet Access
 (เนน้ใหน้กัศึกษารูจ้กัการใช ้Critical Thinking)

(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 



03 การสอบกลางภาคและปลายภาค ในรปูแบบออนไลน ์(ต่อ)

เงื�อนไขการสอบกลางภาคและปลายภาค (ออนไลน)์

(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 

วทิยาลัยนานาชาตินวตักรรมดจิทัิล ได้
กําหนดเงื�อนไขการสอบกลางภาคและ
ปลายภาคผา่นชอ่งทางออนไลน์แก่
นกัศึกษา โดยจดัทําเป�นภาพกราฟฟ�ก
 ดงันี�: 



03 การสอบกลางภาคและปลายภาค ในรปูแบบออนไลน ์(ต่อ)

การสอบผา่น ZOOM และการแชรลิ์งค์ขอ้สอบให้นกัศึกษา
(ในสว่นของหลักสตูร DIN) 

ตัวอยา่งเอกสารสาํหรบัแสดงในห้องสอบออนไลน์



Thank you



แบบประเมนิ 
สมัมนาทางวชิาการหลักสตูรนานาชาติและหลักสตูรสองภาษา

ระดับปรญิญาตร ีป�การศึกษา 2563


