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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.ศรัล วรุณพันธุ ผูชวยคณบด ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. นางพัชรภิา ศริอิาชารุงโรจน พนักงานปฏบิัตงิาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา
3. นางสุนทรี โตวัฒนนิมติ พนักงานปฏบิัตงิาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ผูไมมาประชุม (ตดิราชการอื่น)
1. ผูอํานวยการสํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รองคณบดฝีายวชิาการ บัณฑติวทิยาลัย
3. ประธานสภาพนักงาน
4. รองคณบดฝีายวชิาการและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา คณะศกึษาศาสตร
5. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะสัตวแพทยศาสตร
6. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะบรหิารธุรกจิ
7. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะเศรษฐศาสตร
8. รองคณบดฝีายวชิาการ วจิัยและวเิทศสัมพันธ คณะนิตศิาสตร

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบัญชี

พ.ศ.2553
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ไดจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

เสร็จเรยีบรอยแลว โดยรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารไดลงนามในประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบัญชี พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 141 ง
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เพื่อใหมหาวทิยาลัยไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรอืปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
และจัดการเรยีนการสอน โดยสามารถสบืคนขอมูลดังกลาวไดจาก www.mua.go.th

ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณะ/สาขาวิชา ท่ีตองจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 1
ตรวจสอบหัวขอและรายละเอียดวาจะสามารถใชแบบฟอรมรวมกับแบบ มคอ. 2  ในระบบ CMU-MIS ไดหรือไม
หากไมสามารถบันทึกขอมูลได ขอใหประสานกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดําเนินการปรับแกไข
แบบฟอรมในระบบ CMU-MIS ตอไป

www.mua.go.th
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1.2 คณะเทคนคิการแพทยขออนุมัตเิลื่อนการบังคับใชหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาเทคนคิการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ไดอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศกึษา 2554 เปนตนไปนัน้

คณะเทคนคิการแพทยไดขออนุมัตจิากมหาวทิยาลัยเพื่อเลื่อนการบังคับใชหลักสูตร เปนภาคการศึกษาท่ี
1 ปการศึกษา 2555 เนื่องจากตองดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรบางประการเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย วาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทยของ
สถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. จํานวนช่ัวโมงฝกงานเดิมไมครบ 350 ช่ัวโมง และไมไดฝกงานในโรงพยาบาลตามเกณฑของสภาเทคนิค
การแพทย กลาวคือตองเปนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอยางนอย LA และตองเปน
โรงพยาบาลที่มกีารฝกงานครบทัง้ 5 แขนงวชิา

2. การปรับแกไขเพื่อรองรับ ขอ 1 ตองทําใหเสร็จสิ้นและสงเอกสารถึงสภาเทคนิคการแพทย ภายใน 180
วันกอนเปดใชหลักสูตร (ประกาศที่แนบลงวันที่ 19 พฤศจกิายน 2553) ซึ่งไมสามารถทําได

ทัง้นี้ เมื่อคณะฯ ดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ใหสอดคลองกับเกณฑของสภาเทคนิค
การแพทยแลว จะนําเสนอมหาวทิยาลัยพจิารณาตอไป

ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2553
ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 โดย

มรีายละเอยีดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม
ท่ีประชุมพจิารณาแลวมมีติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่อง สบืเนื่อง
3.1 คณะสังคมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชา SSA 351 และ SSA 421 และเปดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ

สาขาวิชาสังคมศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
สืบเนื่องจากคณะสังคมศาสตรไดเสนอขอเปดกระบวนวิชา SSA 351 และ SSA 421 และเปดหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริหารและ
ประสานงานวชิาการ ในคราวประชุมครัง้ที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ไดพจิารณาแลวมมีตดิังนี้

1. ใหความเห็นชอบในหลักการ การเปดกระบวนวิชา SSA 351 และ SSA 421 โดยใหคณะสังคมศาสตร
ประสานงานกับคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเพื่อปรับแกไขเนื้อหากระบวนวิชาในสวนที่มีความซ้ําซอนกับ
กระบวนวชิาของคณะรัฐศาสตรฯ กอนนําเสนอมหาวทิยาลัยพจิารณาอนุมัตติอไป
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2. ใหความเห็นชอบในหลักการ การเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา
ตอไป โดยใหปรับแกไขรายละเอยีดบางประการ

3. ใหตรวจสอบการกําหนดวิชาโทในหลักสูตร โดยใหพิจารณาถึงความเหมาะสมและแนวทางในการบริหาร
จัดการดวย

บัดนี้ คณะสังคมศาสตรแจงวาไดหารือรวมกับคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2553 แลว และไดดําเนนิการดังนี้

1. ยกเลิกการเปดสอนกระบวนวิชา SSA 351 ซึ่งมีเนื้อหาซ้ําซอนกับกระบวนวิชา IR 411 ของ คณะรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร และตัดกระบวนวชิานี้ออกจากกระบวนวชิาบังคับของหลักสูตร

2. ปรับแกไขกระบวนวิชา SSA 421 ซึ่งมีเนื้อหาซ้ําซอนกับกระบวนวิชา IR 327 ของคณะรัฐศาสตรและรัฐ-
ประศาสนศาสตร ดังนี้

1) เปลี่ยนรหัสกระบวนวชิา
จากเดมิ SSA 421
เปน SSA 351

2) ปรับชื่อกระบวนวชิา
จากเดมิ บูรณาการทางเศรษฐกจิและความรวมมอืระดับภูมภิาค

Economic Integration and Regional Cooperation
เปน การพัฒนาทางเศรษฐกจิและบูรณาการเชิงพื้นที่

Economic Development and Spatial Integration
3)  ปรับเนื้อหากระบวนวชิา โดยเนนเฉพาะขอบเขตของการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สังคม ในระดับภูมภิาค
4)  ปรับเปลี่ยน จากเดมิ กําหนดเปนกระบวนวชิาเอกเลอืก เปลี่ยนเปน กระบวนวชิาเอกบังคับ

3. การยกเลกิเปดสอนกระบวนวชิา SSA 351 (ตามขอ 1) และการปรับแกไขกระบวนวิชา SSA 421 (ตามขอ 2)
ทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร เนื่องจากคณะกรรมการรางหลักสูตรฯ ไดมีมติใหยุบรวม และปรับเนื้อหา
กระบวนวชิาดังกลาวใหรวมอยูในวชิาเดยีว แลวกําหนดใหเปนวชิาเอกบังคับ ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ลดลง จากเดมิ 134  หนวยกติ เปน 131 หนวยกิต

4. ตัดวชิาโทในโครงสรางหลักสูตรออก เนื่องจากตองการใหนักศกึษาไดมคีวามรูอยางกวางขวางในวชิาเอกของ
หลักสูตรที่มอียูจํานวนมาก

ท่ีประชุมพจิารณาแลวมมีตดัิงนี้
1. เห็นชอบการเปดกระบวนวชิา SSA 351 ตั้งแตภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศกึษา 2554  เปนตนไป และ

ใหนําเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัตติอไป
2. เห็นชอบการเปดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคมศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิตตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยและสภาวชิาการตอไป
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ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ - ไมมี

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อพจิารณา
5.1 คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวชิาใหม และปรับปรุงกระบวนวชิา

คณะเกษตรศาสตรเสนอขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา โดยมรีายละเอยีดดังนี้
1. การเปดสอนกระบวนวชิาใหม จํานวน 1 กระบวนวชิา คอื

ABM 421 NEGOTIATION IN AGRI-FOOD BUSINESS 2(2-0-4)
Pre: ABM 211

โดยขอใหมผีลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวไดผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2553

2. การปรับปรุงกระบวนวชิา จํานวน 2 กระบวนวชิา คอื
1. CONS 421 FORESTRY REGULATIONS AND WILDLIFE CONSERVATION 3(3-0-6)

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอน
จากเดมิ SOIL 201 (361201) or SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211)

or SOIL 212 (361212) or CONS 211 (362211)
เปลี่ยนเปน SOIL 201 (361201) or SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211)

or SOIL 212 (361212) or CONS 211 (362211)
or Consent of the Instructor

โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวได
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553  เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2553

2. ENT 421 INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES
1) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหนวยกติ

จากเดมิ 3(2/2-1/P)
เปลี่ยนเปน 3(2-3-4)

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอน
จากเดมิ PLP 210 or PLP 211, PLP 212 and ENT 322
เปลี่ยนเปน PLP 210, or PLP 211 and PLP 212; and ENT 210 or ENT 211

โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวได
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2553
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ทัง้นี้ คณะเกษตรศาสตร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา คณะฯ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา CONS
421 และ ENT 421 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป เนื่องจากขณะนี้มี
นักศกึษาระดับปรญิญาตรี ไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนใหลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกลาว โดยยังไมผาน
กระบวนวชิาที่เปนเงื่อนไขที่ตองผานกอน แตนักศกึษาทัง้หมดไดผานการทดสอบศักยภาพและพบวามีความสามารถใน
การเรยีนกระบวนวชิานี้ได ดังนั้น จึงตองทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกระบวนวิชาที่ตองผานกอนของกระบวน
วชิา 357421 เพื่อรองรับการลงทะเบยีนของนักศกึษาดังกลาว

ท่ีประชุมพจิารณาแลว มมีตแิละขอเสนอแนะดังนี้
1. เห็นชอบการเปดกระบวนวิชา ABM 421 ตั้งแตภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศกึษา 2554 เปนตนไป และ

ใหนําเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัตติอไป
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวชิา CONS 421 และ ENT 421 ตั้งแตภาคการศกึษาท่ี 2 ปการศกึษา

2553 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัติตอไป โดยมขีอเสนอแนะใหปรับแกไขดังนี้
1) กระบวนวิชา CONS 421 ขอใหพิจารณาขอดี-ขอเสียของการเพิ่มเงื่อนไข “...or Consent of the

Instructor” ตอทายกระบวนวิชาท่ีเปน prerequisite ท้ังนี้ หากคณะฯ ยืนยันท่ีจะระบุเงื่อนไขดังกลาว ควร
ปรับแกไขขอความเปน “...or Consent of Department” แทน “Consent of the Instructor”

2) กระบวนวชิา ENT 421 ใหระบุลักษณะชั่วโมงการปฏบิัตใิหชัดเจนวาเปน “ชั่วโมงการฝกปฏบิัติ”
หรอื “ชั่วโมงปฏบิัตกิาร”

5.2 คณะสังคมศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวชิา
คณะสังคมศาสตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา GEO 419 COOPERATIVE EDUCATION และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแต

ภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2553 เปนตนไป โดยมรีายละเอยีดดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวชิาภาษาไทย

จากเดมิ สหกจิศกึษา
เปลี่ยนเปน ฝกงานทางภูมศิาสตร

2. เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวชิาภาษาอังกฤษ
จากเดมิ COOPERATIVE EDUCATION
เปลี่ยนเปน PRACTICUM IN GEOGRAPHY

3. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขยีนหนวยกติ
จากเดมิ 2(0/0-2/P)
เปลี่ยนเปน 2(0-12-0)

การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะสังคมศาสตร
ในคราวประชุมครัง้ที่ 10/2553  เมื่อวันที่ 24 พฤศจกิายน 2553
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ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา GEO 419 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2
ปการศึกษา 2553 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหระบุลักษณะชั่วโมงของการ
ปฏบิัติใหชัดเจนวาเปน “ชั่วโมงการฝกปฏบิัติ” หรอื “ชั่วโมงปฏบิัตกิาร”

5.3 คณะวทิยาศาสตรขอเปดกระบวนวชิาใหม และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา-
คณติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คณะวิทยาศาสตรเสนอขอเปดกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามรายละเอยีดดังนี้

1. การเปดกระบวนวชิาใหม
คณะวทิยาศาสตรขอเปดกระบวนวิชาใหม  จํานวน 4 กระบวนวิชา และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่

1 ปการศกึษา 2554 เปนตนไป โดยมรีายละเอยีดดังนี้
1. MATH 413 TOPOLOGY FOR HONORS STUDENTS 4(4-0-8)

Pre: MATH 217
2. MATH 422    ABSTRACT ALGEBRA FOR HONORS STUDENTS 4(4-0-8)

Pre: MATH 217
3. MATH 433    REAL ANALYSIS FOR HONORS STUDENTS 4(4-0-8)

Pre: MATH 217
4. MATH 458    NUMERICAL METHOD FOR HONORS STUDENTS 4(4-0-8)

Pre: MATH 325
กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุม

ครัง้ที่ 21/2553  เมื่อวันที่ 23 พฤศจกิายน 2553
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป โดยปรับเนื้อหาของหลักสูตรให
ทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 ตามรายละเอยีดดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มกีารปรับกระบวนวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไปและหมวดวชิาเฉพาะ โดยแยก
เปน 2 แผน ดงันี้

หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ 1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาสังคมศาสตร 6 หนวยกติ 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร -เหมอืนเดมิ-
1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 6 หนวยกติ 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกติ
1.3 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร

-เหมอืนเดมิ-
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หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
1.4 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ 95 หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะ
- แผนปกต ิ            ไมนอยกวา 95 หนวยกติ
- แผนปรีชาชาญ      ไมนอยกวา 94 หนวยกติ

2.1 วชิาแกน 28 หนวยกติ 2.1 วชิาแกน -เหมอืนเดมิ-
แผนปกติ

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 52 หนวยกติ 2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 52 หนวยกติ
- วชิาเอกบังคับ 25 หนวยกติ - วชิาเอกบังคับ 31 หนวยกติ
- วชิาเอกเลอืก   ไมนอยกวา 27 หนวยกติ - วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

2.3 วชิาโท (ถาม)ี      ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 2.3วชิาโท (ถาม)ี -เหมอืนเดมิ-
แผนปรชีาชาญ
2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา         66 หนวยกติ

- วชิาเอกบังคับ 43 หนวยกติ
- วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 23 หนวยกิต

2.3วชิาโท ไมมี
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3.หมวดวชิาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 131 หนวยกติ
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร
- แผนปกติ ไมนอยกวา 131 หนวยกติ
- แผนปรชีาชาญ ไมนอยกวา 130 หนวยกติ

2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศกึษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร

ในคราวประชุมครัง้ที่ 21/2553  เมื่อวันที่ 23 พฤศจกิายน 2553
ท่ีประชุมพจิารณาแลวมมีติดังนี้
1. เห็นชอบการเปดกระบวนวิชา MATH 413, 422, 433 และ  458 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ป

การศกึษา 2554 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวทิยาลัยพจิารณาอนุมัติตอไป โดยใหตัดคําวา “FOR
HONORS STUDENTS” ในชื่อกระบวนวิชาท้ัง 4 กระบวนวิชาออก เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ี
ไมไดเรยีนหลักสูตรปรชีาชาญสามารถลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาดังกลาวไดดวย

2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) และใหนําเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย และสภาวชิาการพิจารณา
ตอไป  โดยใหปรับแกไขดังนี้

1) ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑของ สกอ.
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2) ในแบบ มคอ. 2 หนา 6  ขอ 1.3 ใหระบุการเทียบเคยีงหนวยกติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม วาดวยการศกึษาระดับปรญิญาตรีใหชัดเจน

5.4 คณะวทิยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวชิา

คณะวิทยาศาสตรเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา MATS 374 WORKSHOP FOR
MATERIALS SCIENCE STUDENTS และขอใหมผีลบังคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2554 เปนตนไป ดังนี้

จากเดมิ Third year standing; For Materials Science Students
เปลี่ยนเปน Third year standing; For Physics or Materials Science Students

การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร
ในคราวประชุมครัง้ที่ 23/2553  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553

ท่ีประชุมพจิารณาแลวมมีตเิห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวชิา MATS 374 ตั้งแตภาคการศกึษาท่ี 1
ปการศกึษา 2554 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัตติอไป

5.5 คณะมนุษยศาสตรขอเปดกระบวนวชิาใหม

คณะมนุษยศาสตรขอเปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ HIST 272 HISTORY OF MODERN THAI
POLITICS AND ADMINISTRATION โดยขอใหมผีลบังคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2554 เปนตนไป

กระบวนวชิาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุม
ครัง้ที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจกิายน 2553

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปดกระบวนวิชา HIST 272 โดยใหคณะ
มนุษยศาสตรประสานงานกับคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเพื่อปรับแกไขเนื้อหากระบวนวิชาในสวน
ท่ีมีความซํ้าซอนกับกระบวนวิชา GOV 212 ของคณะรัฐศาสตรฯ กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตอไป

5.6 (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง แนวปฏบิัตใินการรับโอนนักศกึษา
การศกึษาเพื่อปรญิญาท่ีสอง การโอนและการเทียบโอนหนวยกติของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี
สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับโอน

นักศกึษา การศกึษาเพื่อปรญิญาที่สอง การโอนและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับ
ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 พรอมตารางเปรียบเทียบรางประกาศ
ฉบับใหม และประกาศฉบับเดมิที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ฉบับ คอื

1. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏบิัตใินการโอนหนวยกติจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม ลงวันที่ 25 มถุินายน 2551
2. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏบิัตใินการเทยีบโอนหนวยกติจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น ลงวันที่ 25 มถุินายน 2551
3. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏบิัตใินการโอนหนวยกติจากมหาวทิยาลัยอื่น ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2542
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ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหปรับแกไขรายละเอียดบางประการตามเอกสารแนบทายรายงาน
การประชุม เมื่อปรับแกไขแลว ใหนําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง”

5.7 (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวชิา การเพิ่มและการถอนกระบวนวชิา
การลาออกจากการเปนนักศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม และการลงทะเบยีนเขารวมศกึษากระบวนวชิา
โดยขอรับอักษรลําดับขั้น V

ท่ีประชุมเห็นควรใหเลื่อนการพจิารณาไปในการประชุมครั้งตอไป

5.8 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหมเรื่อง เกณฑมาตรฐานการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553
ท่ีประชุมเห็นควรใหเลื่อนการพจิารณาไปในการประชุมครั้งตอไป

5.9 (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยการเทียบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอัธยาศัยเขาสูการศกึษาในระบบ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เกี่ยวกับ
การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยเขาสูการศกึษาในระบบ

ท่ีประชุมเห็นควรใหเลื่อนการพจิารณาไปในการประชุมครั้งตอไป

5.10 (ราง) แบบ มคอ. 3–6 ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม
ตามที่มหาวทิยาลัยไดแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแบบ มคอ. 3 และ 5 และคณะกรรมการจัดทําแบบ มคอ. 4 และ 6

เพื่อจัดทํา (ราง) แบบ มคอ. 3–6 ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม นัน้
บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนนิการยกราง แบบ มคอ. เพื่อเสนอใหที่ประชุมพจิารณา ดังนี้
1. (ราง) แบบ มคอ. 3 รายละเอยีดของกระบวนวชิา
2. (ราง) แบบ มคอ. 4 รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม
3. (ราง) แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนนิการของกระบวนวิชา
4. (ราง) แบบ มคอ. 6 รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม
ท่ีประชุมพจิารณาแลวมมีตดัิงนี้
1. เห็นชอบ (ราง) แบบ มคอ. 3  และ มคอ. 4 และใหนําเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเพื่อ

พจิารณาตอไป โดยใหเพิ่มชอง “จํานวนชั่วโมงฝกปฏบิัติ” ในแบบ มคอ. 3 หมวดท่ี 4 แผนการสอน
และการประเมนิผล ขอท่ี 1 แผนการสอน

2. กระบวนวชิาท่ีเสนอขอเปดใหม ใหทําตามแบบ มคอ. 3  และ มคอ. 4 เฉพาะหมวดท่ี 1-3 เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบรหิารและประสานงานวิชาการพจิารณา  จากนั้นใหทํา มคอ. 3  และ
มคอ. 4 เต็มรูปแบบเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบรหิารประจําคณะพจิารณาทุกภาคการศกึษา

3. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษาจัดทํา flow chart ขั้นตอนการเสนอ มคอ. 3  และ มคอ. 4 เพื่อ
แจงทุกคณะทราบและถอืปฏบิัตติอไป
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ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการเสนอ (ราง) แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6  ใหท่ีประชุมพจิารณาในการประชุม
ครั้งตอไป

ปดประชุมเวลา 17.45 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) (รองศาสตราจารย พษิณุ  เจยีวคุณ)
รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสรมิการพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวชิาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ผูบันทกึรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม



(ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการรับโอนนักศึกษา การศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง
การโอนและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

-----------------------------

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ขอ 8 การรับ
โอนนักศึกษา   ขอ 9 การโอนและการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  และ ขอ
10 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  นั้น        เพื่อใหการปฏิบัติในการฯ ดังกลาวเปนไปในแนวเดียวกัน  และ
โดยความเห็นชอบของ                ในคราวประชุมคร้ังที่         เมื่อวันที่                  จึงเห็นสมควรกําหนด
แนวปฏิบัติใหมีความเหมาะสมและเปนไปดวยความเรียบรอย ดังตอไปนี้

1. การรับโอนนักศึกษา
การรับโอนนักศึกษา  หมายถึง การรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ที่ขอโอนมาเปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1)  นักศึกษา ตอง มีคุณสมบัติตามความในขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  และไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา และ
มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไมนอยกวา 2.50  โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ  ภาควิชาหรือสํานักวิชา  และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้
จํานวนรับนักศึกษาและการรับโอนใหเปนไปตามเงื่อนไขของคณะ  หรือสาขาวิชา

(2)  ตองมีกระบวนวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เทียบไดกับกระบวน
วิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาโดยไดเปนหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  ทั้งนี้ตองมีจํานวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมอีกไม
นอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร  และระยะเวลาการศึกษาตองไมเกิน 2
เทาของแผนการศึกษา  โดยนับต้ังแตภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจากสถาบั นอุดมศึกษา
เดิม

2. การศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง
การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  หมายถึงนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะขอเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเปนการ
เพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะพิจารณารับเขาโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาหรือสํานักวิชา
และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้  จํานวนรับนักศึกษา การพิจารณาการรับเขาศึกษา วิธีการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก และแผนการศึกษาใหเปนไปตามประกาศที่คณะกําหนด
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3. การโอน และ การเทียบโอนหนวยกิต
3.1 การโอนหนวยกิต

การโอนหนวยกิต หมายถึง การนําจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชาเดิมที่
นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนและสอบผานตามเกณฑของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปเปนสวนหนึ่งของ
จํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขา
มาเปนนักศึกษา หรือเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สองในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.1.1  กรณีท่ี 1 ผูมีสิทธิขอโอนหนวยกิต  คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่พนสถานภาพ
นักศึกษา เนื่องจากลาออก หรือมีผลการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมได
โดยมีแนวปฏิบัติในการโอนหนวยกิต ดังนี้

(1) นักศึกษาผูประสงคจะขอโอนหนวยกิตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการของ
มหาวิทยาลัย

(2) ใหนักศึกษาผูประสงคจะขอโอนหนวยกิต ยื่นคํารองขอโอนหนวยกิตกระบวนวิชา
ที่เคยศึกษาไวเดิมไมเกิน 5 ป นับต้ังแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น ตามแบบฟอรมที่
กําหนด พรอมใบระเบียนถาวร (Transcript) ตออาจารยที่ปรึกษา โดยสงถึงคณะที่นักศึกษาสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได ภายใน 2 สัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาของภาค
การศึกษาแรก ในปการศึกษาแรกที่กลับเขาศึกษาเทานั้น

(3) คณะจะพิจารณารับโอนกระบวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชาที่
นักศึกษาแจงขอไว ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของคณะ

(4) กระบวนวิชาที่จะโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาได จะตองเปนกระบวน
วิชาเดียวกัน หรือกระบวนวิชาที่เทียบเทาหรือเทียบแทนกันซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมัติไวแลว ที่กําหนดไว
ในโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได และ
จะตองมีผลการเรียนไมตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณี
กระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน หรืออักษรลําดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึก
ผลในกรณีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ ทั้งนี้ นักศึกษาจะขอโอนหนวยกิตไดไมเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ทั้งหมดของหลักสูตร

(5) มหาวิทยาลัยจะไมนําลําดับขั้นของกระบวนวิชาที่โอนหนวยกิตได มาคํานวณคาลําดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยรวมกับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได โดยจะบันทึกลําดับขั้นกระบวนวิชาที่โอนหนวยกิตไดเปน CX
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(6) เมื่อคณะพิจารณาเร่ืองการโอนหนวยกิตแลว ใหคณะดําเนินการจัดทําแผนการศึกษา
ของนักศึกษาที่ขอโอนภายใน 2 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับคํารอง พรอมทั้งสงแผนการศึกษาของ
นักศึกษาที่ขอโอนหนวยกิตใหสํานักทะเบียนและประมวลผล

(7) สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการโอนหนวยกิต
ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับการเสนอคํารองของนักศึกษาจากคณะ

(8) นักศึกษาที่ขอโอนหนวยกิตเกินกวา 12 หนวยกิต จะไมมีสิทธิไดรับการเสนอให
ไดรับปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

(9) คาธรรมเนียมในการโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.1.2  กรณีท่ี 2 ผูมีสิทธิขอโอนหนวยกิต คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และขอเขาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปริญญาที่สอง  โดยมีแนวปฏิบัติในการโอน
หนวยกิต ดังนี้

(1) นักศึกษายื่นคํารองขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ตามแบบฟอรมที่กําหนด พรอมใบ
ระเบียนถาวร (Transcript) ตอสํานักทะเบียนและประมวลผลไมนอยกวา 45 วัน กอนเปดภาคการศึกษาที่
นักศึกษาประสงคจะเขาศึกษา หากสงคํารองชากวากําหนด มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณา

(2) กระบวนวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาโอน เพื่อใช
ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม กระบวนวิชาที่โอนหนวยกิตไมไดใหตัดออก  โดยคณะจะพิจารณา
รับโอนกระบวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชา ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของคณะ

(3) กระบวนวิชาที่จะโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาได ตองเปนกระบวน
วิชาเดียวกัน หรือกระบวนวิชาที่เทียบเทา หรือเทียบแทนกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมัติไวแลว ที่ไดกําหนด
ไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาประสงคเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง และจะตองมีผลการเรียนไมตํ่า
กวาอักษรลําดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวน
การเรียน หรืออักษรลําดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ

(4) กระบวนวิชาที่จะโอนไดตองเปนกระบวนวิชาเดิมที่เคยศึกษาไวไมเกิน 5 ป
นับต้ังแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น โดยมหาวิทยาลัยจะไมนําลําดับขั้นของกระบวนวิชา
ที่โอนหนวยกิตได มาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวมกับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชาที่นักศึกษาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติ
ใหโอนใหบันทึกผลการเรียนเปนลําดับขั้น CX
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(5)  นักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัย     ตองลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชาใหมอีกไมนอยกวา 36 หนวยกิต   ทั้งนี้ หนวยกิตสะสมรวมเพื่อสําเร็จการศึกษาตองเปนไป
ตามที่หลักสูตรสาขาวิชาใหมกําหนด

(6) เมื่อคณะรับนักศึกษาเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สองและพิจารณาโอนหนวยกิตแลว ให
คณะแจงสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบภายใน 4 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับคํารอง  พรอมทั้งสง
แผนการศึกษาของนักศึกษา ที่รับโอนหนวยกิตใหสํานักทะเบียนและประมวลผล

(7) สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการรับนักศึกษาเขา
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับการแจงจากคณะ

(8) คาธรรมเนียมในการโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ตรวจสอบประกาศฯ)

3.2  การเทียบโอนหนวยกิต
การเทียบโอนหนวยกิต  หมายถึง การนําเนื้อหาของกระบวนวิชาที่นักศึกษาเคย

ลงทะเบียนเรียนและสอบผานตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพื่อไปพิจารณาเทียบโอนหนวยกิต
เปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.2.1   กรณีท่ี 1 ผูมีสิทธิขอเทียบโอนหนวยกิต คือ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ที่
สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมได  โดยมีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวย
กิต   ดังนี้

(1) นักศึกษาผูประสงคจะขอโอนหนวยกิตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการของ
มหาวิทยาลัย

(2) ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอนหนวยกิตกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไวเดิม ไมเกิน
5 ป ตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงคจะขอเทียบโอน
หนวยกิตที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนรับรอง     ใบระเบียนถาวร (Transcript) และหลักฐานอ่ืน ตออาจารยที่
ปรึกษา โดยสงถึงคณะที่นักศึกษาสังกัด ภายใน 2 สัปดาห นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาของภาค
การศึกษาแรก ในปการศึกษาแรกที่เขาศึกษาเทานั้น

(3) คณะที่นักศึกษาสังกัด และคณะที่เกี่ยวของพิจารณาเทียบโอนกระบวนวิชาให
นักศึกษา โดยคณะที่นักศึกษาสังกัดสงรายละเอียดกระบวนวิชาไปยังคณะที่เกี่ยวของพิจารณาพรอมทั้ง
จัดทําแผนการศึกษาหลังจากมีการเทียบโอนหนวยกิตใหแลวเสร็จ แลวแจงสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลทราบ ภายใน 4   สัปดาหนับจากวันที่นักศึกษายื่นคํารอง

(4) คณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑการเทียบโอนกระบวนวิชา
จํานวนหนวยกิต และลําดับขั้นของกระบวนวิชาที่นักศึกษาแจงขอไว ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของคณะ
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(5) กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาได ตอง
มีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน กับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะตองมีผลการเรียนเทียบไดไม
ตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวน
การเรียน หรืออักษรลําดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ ทั้งนี้ นักศึกษา
จะขอเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร

(6) มหาวิทยาลัยจะไมนําลําดับขั้นของกระบวนวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตไดมาคํานวณคา
ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวมกับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาเขามาศึกษา โดย
จะบันทึกลําดับขั้นกระบวนวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตไดเปน CX

(7) สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนหนวย
กิต ภายใน 1 สัปดาห  นับจากวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาเทียบโอนจากคณะ หลังจากมหาวิทยาลัย
พิจารณาแลว  ใหคณะแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบตอไป

(8) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนหนวยกิตเกินกวา 12 หนวยกิต จะไมมีสิทธิไดรับการเสนอ
ใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

(9) คาธรรมเนียมในการขอเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
เชียงใหม

3.2.2   กรณีท่ี 2 ผูมีสิทธิขอเทียบโอนหนวยกิต คือ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  และจะขอเขาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปริญญาที่สอง มีแนวปฏิบัติในการ
เทียบโอนหนวยกิต ดังนี้

(1) นักศึกษายื่นคํารองขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ตามแบบฟอรมที่กําหนด พรอม
ใบระเบียนถาวร (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา ตอสํานักทะเบียนและประมวลผลไม
นอยกวา 45 วัน กอนเปดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงคจะเขาศึกษา

(2) คณะที่นักศึกษาสังกัด และคณะที่เกี่ยวของพิจารณาเทียบโอนกระบวนวิชาให
นักศึกษา โดยคณะที่นักศึกษาสังกัดสงรายละเอียดกระบวนวิชาไปยังคณะที่เกี่ยวของพิจารณา

(3)  กระบวนวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิม  จะไดรับพิจารณาเทียบโอน
เพื่อใชในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม  กระบวนวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตไมไดใหตัดออก  โดยคณะ
พิจารณา เงื่อนไข หลักเกณฑการเทียบโอนกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต และลําดับขั้นของกระบวนวิชา
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของคณะ

(4) กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาได ตอง
มีเนื้อหาอยูในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะตองมีผลการเรียนเทียบไดไมตํ่ากวา
อักษรลําดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวนการ
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เรียน หรืออักษรลําดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ

(5) กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนไดตองเปนกระบวนวิชาเดิมที่เคยศึกษาไวไมเกิน 5 ป
นับต้ังแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น โดยมหาวิทยาลัยจะไมนําลําดับขั้นของกระบวนวิชา
ที่เทียบโอนหนวยกิตได มาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวมกับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชาที่นักศึกษาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติ
ใหเทียบโอนใหบันทึกผลการเรียนเปนอักษรลําดับขั้น CX

(6)  นักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัย     ตองลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชาใหมอีกไมนอยกวา 36 หนวยกิต   ทั้งนี้ หนวยกิตสะสมรวมเพื่อสําเร็จการศึกษาตองเปนไป
ตามที่หลักสูตรสาขาวิชาใหมกําหนด

(7) เมื่อคณะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตแลว  ใหคณะแจงสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลทราบภายใน 4 สัปดาห  นับจากวันที่นักศึกษายื่นคํารอง  พรอมทั้งสงแผนการศึกษาของ
นักศึกษา ที่รับเทียบโอนใหสํานักทะเบียนและประมวลผล

(8) สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการรับนักศึกษาเขา
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่ไดแจงผลการพิจารณาและแผนการศึกษาจากคณะ

(9)  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนหนวยกิตรวมเกิน  12  หนวยกิต  ไมมีสิทธิ
ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม  และเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

(10) คาธรรมเนียมในการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.2.3   กรณีท่ี 3 ผูมีสิทธิเทียบโอนหนวยกิต คือ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   ที่ขอ
โอนมาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต  ดังนี้

(1) นักศึกษายื่นคํารองขอโอนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามแบบฟอรมที่
กําหนด   พรอมใบระเบียนถาวร (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา ตอสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลไมนอยกวา 45 วัน กอนเปดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงคจะโอนมาเรียน หากสงคํารอง
ชากวากําหนด มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณา

(2) คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑการเทียบโอนกระบวนวิชา
จํานวนหนวยกิต และลําดับขั้นของกระบวนวิชาที่นักศึกษาแจงขอไว ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
คณะ และสงรายละเอียดกระบวนวิชาไปยังคณะที่เกี่ยวของพิจารณา

(3) กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาได ตอง
มีเนื้อหาอยูในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะตองมีผลการเรียนเทียบไดไมตํ่ากวา
อักษรลําดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวนการ
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เรียน หรืออักษรลําดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ

(4) กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนไดตองเปนกระบวนวิชาเดิมที่เคยศึกษาไวไมเกิน 5 ป
นับต้ังแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น โดยมหาวิทยาลัยจะไมนําลําดับขั้นของกระบวนวิชา
ที่เทียบโอนหนวยกิตได มาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวมกับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชาที่นักศึกษาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติ
ใหเทียบโอนใหบันทึกผลการเรียนเปนอักษรลําดับขั้น CX

(5) เมื่อคณะรับโอนนักศึกษาเขาศึกษาและพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตแลว ใหคณะแจง
สํานักทะเบียนและประมวลผลทราบภายใน 4 สัปดาห นับจากวันที่นักศึกษายื่นคํารอง  พรอมทั้งสง
แผนการศึกษาของนักศึกษา ที่รับเทียบโอนใหสํานักทะเบียนและประมวลผล

(6) สํานักทะเบียนและประมวลผล เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการรับโอน
นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาและแผนการ
ศึกษาจากคณะ

(7)  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนหนวยกิตรวมเกิน  12  หนวยกิต  ไมมี สิทธิ
ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

(8) คาธรรมเนียมในการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.2.4 กรณีท่ี 4 ผูมีสิทธิขอเทียบโอนหนวยกิต คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไป
ลงทะเบียนกระบวนวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และประสงคจะเทียบโอนกระบวนวิชาที่ไดลงทะเบียน
เรียน ซึ่งผานการวัดและประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  มาเปนสวนหนึ่งของจํานวน
หนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต  ดังนี้

(1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะพิจารณาเทียบโอน  จะตองเปนกระบวนวิชา
ที่มีเนื้อหาอยูในระดับเดียวกันหรือมีความใกลเคียงกับกระบวนวิชาที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  หรือเปนกระบวนวิชาที่เปนประโยชนตอการเรียนของนักศึกษา และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวของ

(2) นักศึกษายื่นคํารองตออาจารยที่ปรึกษาเสนอผานสาขาวิชาและคณะ เพื่อขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหไปลงทะเบียนกระบวนวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  พรอมแนบเนื้อหา
กระบวนวิชาและจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชาที่ประสงคจะไปเรียน  ผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาที่
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตองรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย

(3)  มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะพิจารณาเทียบโอนกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต และลําดับ
ขั้นของกระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวของ
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ทั้งนี้ อาจตองมีการพิจารณาปรับเขาสูระบบลําดับขั้นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(4)  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนหนวยกิตรวมเกิน  12  หนวยกิต  ไมมีสิทธิไดรับ
การเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาปริญญาตรีที่เขาศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป

ประกาศ     ณ วันที่


