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สรุปการประชุมการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ
การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2
..............................................................................................
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ อธิกาบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวนโยบายสาหรับการจัดสอบ
Comprehensive/Exit Exams และ การเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. การจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams : ให้ดาเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
วลัย ลัก ษณ์ เรื ่อ ง แนวทางการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับ หลักสูตร
ระดับ ปริญ ญาตรีที ่ไม่อยู่ ในการกากับ มาตรฐานของสภาวิช าชี พหรื อ หน่ว ยงานภายนอกที่ ให้ ก ารรั บ รอง
มาตรฐานที่เกี่ย วข้อง (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) โดยกาหนดให้ใช้กับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้ง แต่
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะต้องจัดให้มีการสอบปลายปี พ.ศ. 2563 และทุกหลักสูตรต้องจัดให้มีการจัด สอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ยกเว้นหลักสูตรที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพตามที่สภา
วิชาชีพกาหนด โดยการดาเนินการจัดสอบประมวลความรู้ของแต่ละหลักสูตรจะนามาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
สานักวิชาด้วย
2. การเรี ยนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ : มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส านักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาทั่วไป และรับอาจารย์ชาวต่างประเทศเพิ่ม เพื่อปรับระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
สร้ า งความเข้ มแข็ งด้ านการใช้ ภาษาอั งกฤษให้ กั บนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย รองรั บการศึ กษาต่ อในระดั บ
บัณฑิตศึกษาและการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสาหรับรายวิชาในหลักสูตร (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2562) โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ซึ่งกาหนดให้มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสาหรับรายวิชาตามแผนการเรียนของหลักสูตรทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
(ไม่รวมรายวิชาสหกิจศึกษา) โดยชั้นปีที่ 1-2 กาหนดให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 ของชั่วโมงตาม
โครงสร้างหน่วยกิตของรายวิชานั้น และชั้นปีที่ 3-4 กาหนดให้มีการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50 ของ
ชั่วโมงตามโครงสร้างหน่วยกิตของรายวิชานั้น ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้แนวทางในการติดตามและพัฒนา ดังนี้
1) จัด ให้มีการสังเกตการณ์ข ณะจัด การเรียนการสอนของแต่ล ะรายวิช าโดยผู้สัง เกตการณ์
นั่งบริเวณด้านหลังของห้องเรียนเพื่อไม่เป็นการรบกวนการจัดการเรียนการสอน
2) มอบหมายให้คณบดีทุกสานักวิชาพิจารณารับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อสอนรายวิชา
ของหลักสูตรชั้นปีที่ 3-4 เป็นภาษาอังกฤษและสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษา โดยกาหนดรายวิชา จานวน
ชั่วโมงสอน และเนื้อหาที่จะสอนให้ชัดเจน ทั้งนี้ สามารถเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและจ่ายค่าตอบแทนตาม
ชั่วโมงสอน ซึง่ ไม่ต้องเดินทางมาสอนที่มหาวิทยาลัย
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3) ขอให้หารือร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน
รองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับอาจารย์ของ
สถาบันในต่างประเทศ
4) ของบประมาณส าหรั บ ส่ ง เสริ ม นั ก วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก (post-doc / postdoctoral
appointment) หรื อ วิ จั ย ขั้ น แนวหน้ า (Frontier Research) ส าหรั บ ชาวต่ า งประเทศมาท าวิ จั ย ใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเชิญมาเป็นอาจารย์ร่วมสอนในมหาวิทยาลัย
5) ควรมอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือมอบหมายให้นักศึกษาอ่านวารสารทาง
วิชาการภาษาอังกฤษ (journal) และสรุปเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษาะการใช้ภาษาอังกฤษ
6) มอบหมายให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการติ ด ต่ อ ประสานกั บ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอนาคณบดีและประธานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาดูงาน
และสังเกตการณ์ การจัดการเรี ยนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในห้ องเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในภาค
การศึกษาที่ 2
7) มอบหมายให้ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษาประสานขอข้อมูลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เกี่ยวกับการกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าสาหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของแต่ละหลักสูตร
8) มอบหมายให้ผู้อานวยการศูนย์กิจการนานาชาติสนับสนุนข้อมูลรายชื่ออาจารย์ชาวต่างประเทศ
ให้กับคณบดีทุกสานักวิชา และช่วยดาเนินการติดต่ออาจารย์ชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีการติดต่อประสนงาน
และสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ
9) มอบหมายให้ศูนย์กิจการนานาชาติตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการลงนามสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสานักวิชาและสถาบันการศึกษาในต่างประเมศ (MOU) และส่งข้อมูลให้กับคณบดีทุกสานักวิชาเพื่อให้
คณบดีหรืออาจารย์ในสานักวิชาดาเนินการแนะนาตัวไปยังสถาบันต่างๆ เหล่านั้น และต่อยอดสร้างความสัมพันธ์
ให้มีการติดต่อทางวิชาการอย่างต่อเนื่องต่อไป
10) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่รู้จักและมีการติดต่อกับอาจารย์ชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
สามารถเชิญอาจารย์ท่านนั้นๆ มาร่วมสอนได้
11) มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาและติดตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปรียบเทียบกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับอัตราร้อยละของจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี) ต่อจานวนนักศึกษารับเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2563
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