
                       วาระท่ี  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   

คร้ังท่ี  3/2551  
วันพุธท่ี  5  มีนาคม  2551    เวลา 13.30 น.       
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี   

    
    
ผูมาประชุม   
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต   
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย  ดร.วนัดี  สุทธรังษี  
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ 
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  เขตการศึกษาตรัง     กรรมการ 
     อาจารยปรารถนา  หลีกภยั  
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกนัคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์  (แทน)  
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร      กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน  
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ   วิสุทธิ์เมธางกูร    
9.  รองคณบดฝีายวชิาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
     ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ   
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู  (แทน)   
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี   ผดุงสมบัติ 
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 
       นางสมศรี  จันทรชิต  (แทน)  
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศลิปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมาลี  สบายยิ่ง  
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14.  รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสมชาย  สุนทรโลหะนะกูล   
15.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล   มาลยารม   (รักษาการ) 
16.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย    (รักษาการ)    กรรมการ 
       อาจารยอรพรรณ   สกุลแกว  (แทน)   
17.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะเศรษฐศาสตร                              กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยปริญญา  เฉิดโฉม  
18.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย    ภิสัชเพ็ญ   
 19. ผูอํานวยการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       รองศาสตราจารยประเสริฐ  สันตินานาเลิศ  
20.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี       กรรมการ 
       อาจารยวาสนา   บุญแสวง  (รักษาการ) 
21.  รองคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  กรรมการ  
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส   พิมพา   
22.  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาหลักสูตร  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม      
       วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       ผูชวยศาสตราจารยนัยนา  ศรีชัย        
23.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยชัยนันท  ไชยเสน  (แทน)   
24.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                                                       กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
      นางประภารัตน  ฉายศิริพันธ  (รักษาการ) 
25.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  
       นางสาวสินีนาฏ   บุญชวย    
26.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ    
  

ผูมาประชุมไมได 
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ   
3.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ  
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ผูเขารวมประชุม                       
1.  นางสาวสายพิณ  วิไลรัตน ผูช้ีแจงเรื่อง   การละเมิดลิขสิทธิ์ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยการ   

Automatic Download  
2.  ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ ผูช้ีแจงเรื่อง     การรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน 

เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร  เปนกรณีพิเศษ  
3.  นายสุธน  ไชยสุวรรณ  งานทะเบยีนกลาง 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น.  
                  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามวาระการประชุมดงันี้ 
   

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
                  1.1  การถอนเรื่องการปรับแผนการศึกษาของโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย 
               ประธานแจงวา ฝายวิชาการขอถอนเรื่องการปรับแผนการศึกษาของโครงการจัดตั้งคณะเทคนิค
การแพทย  วาระที่ 4.1  ออกจากวาระการประชุม 
              ที่ประชุมรับทราบ 
   

                   1.2  การเสนอหลักสูตรใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัตหิลักสูตร 
                          ประธานแจงวา ตามที่คณะ/วิทยาเขต/เขตการศึกษาเสนอหลักสูตรใหที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณาในคราวประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ  2551  และวันที่ 25  กุมภาพันธ  2551 นัน้ 
ฝายวิชาการไดเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติในวันที่ 29 กุมภาพนัธ  2551  และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
การอนุมัติในวนัที่ 1  มีนาคม  2551  ตามลําดับ   เนื่องจากสภาวิชาการพิจารณาแลวมีความเห็นใหคณะ/วิทยาเขต/
เขตการศึกษารับไปพิจารณาและแกไขเอกสารบางหลักสูตร   ซ่ึงไดแก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วาริชศาสตร  การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีและการจดัการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี   และการปรับปรุง
หลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ เขตการศึกษาตรงั จึงไดขอถอนเรื่องดังกลาวออกจากวาระการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย     และเมื่อดําเนินการตามมติสภาวิชาการแลว ขอใหเสนอหลักสตูรดังกลาวเขาวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติในเดือนเมษายน  2551  
                     

วาระท่ี  2   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
               2.1  เร่ืองคางพิจารณา 
                         2.1.1  การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
                                งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  และวิทยาเขตปตตานี พิจารณาในประเดน็การเขารวมดําเนินการการลงทะเบียนเรียน
ขามมหาวิทยาลัย และการกาํหนดคาธรรมเนียมสําหรับการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอของสมาคม
สถาบัน การศึกษาขั้นอุดมแหงภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทย  ดังรายเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
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         มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเขารวมดําเนินการการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
โดยในการกําหนดคาธรรมเนียมการศกึษาการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย เหน็ควรใหงานทะเบยีนกลางเสนออตัรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาพจิารณาตอไป   
 

  2.2  เร่ืองเสนอใหม 
             2.2.1  การยกเลิกรายวิชาบังคับเรียนรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร   
                       คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอยกเลิกรายวิชา 241-207 โครงสรางขอมูลและเทคนิคการโปรแกรม- 
คอมพวิเตอร เปนวชิาบังคบัเรียนรวมของรายวิชา 241-201 ปฏิบัตกิารซอฟตแวร 1 ซ่ึงเปนรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ  
กลุมวิชาชีพ (บังคับ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2549  โดยมีผลบังคับใชกับนักศึกษารหัส 49  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม             

  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบการยกเลิกรายวิชาดังกลาว และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  
 

                       2.2.2  การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาเพือ่ปริญญาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2548 
          งานทะเบยีนกลางเสนอเรือ่ง  การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษา 
เพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ดังนี้ 
          1.  ยกเลกิระเบียบขอ  8.3.3    
          2.  แกไขระเบียบขอ  8.8  จากเดิมเปน 
                 “ขอ 8.8  การนับจํานวนหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร 
ที่ไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา  1.00  สําหรับรายวชิาทฤษฎี  และรายวิชาที่ประกอบดวยทฤษฎีและปฏิบัติ  และไม
ต่ํากวา  2.00  สําหรับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลหรือไดสัญลักษณ  G  หรือ P” 
 

          มติท่ีประชุม  เหน็ชอบการปรับปรุงระเบียบฯ ดังกลาวตามที่เสนอ  
 
            2.2.3  การละเมิดลิขสิทธิ์ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยการ  Automatic Download 
           หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร   เสนอเรื่อง  การละเมิดลิขสิทธิ์ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสโดยการ Automatic Download เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณาแนวทาง
ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส    รวมทั้งมาตรการในการดําเนนิการกรณีมีผูกระทําผิดอีก   ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม               
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           มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหดําเนินการดังนี้ 
            1.  ใหแจงทุกคณะเพื่อรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์   
                 2. ทุกครั้งที่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์   ใหหาตนตอวามาจากภาควิชา/คณะใด  และทําบันทึกแจง
ไปยังหนวยงานนั้น  และใหเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทกุครั้ง 
                                 3. ใหแจงที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบวามีมาตรการในการดําเนนิการตามขอ 1. และ 2.  เนื่องจาก 
การละเมิดลิขสิทธิ์กระทบตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย     
 
           2.2.4  การรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงานเขาศึกษาในคณะวิศวกรรม-
ศาสตรเปนกรณีพิเศษ 

       คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอเรื่อง      การรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน 
เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรณีพิเศษ เพื่อคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณา ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
 

         มติท่ีประชมุ เห็นชอบในหลักการใหรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน 
เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร  เปนกรณีพิเศษ     โดยใหนําไปเปนสวนหนึ่งของโครงการเรียนดี   และเนื่องจาก  
โครงการเรียนดีไดกําหนดเกณฑการรับไวเฉพาะผลการศึกษา    ดังนั้น   เพื่อขยายโอกาสใหนกัเรียนกลุมที่ชนะการ
ประกวดสามารถเขาศึกษาได    จึงเห็นควรใหปรับโครงการเรียนดโีดยเพิ่มเกณฑการรับเปน     “หรือชนะการ
ประกวด”    ไวดวย       และเพื่อเปนการกรองนักเรียนทีช่นะการประกวดเขาศึกษาตามโครงการนี้  ใหคณะพจิารณา
กําหนดคะแนนกลุมสาระทางดานวิทยาศาสตรไวดวย รวมทั้งใหพิจารณาชวงเวลาการรับของโครงการในภาพรวม
ใหสอดรับกัน     ทั้งนี้    ในการดําเนินการขอใหปรึกษาผูชวยอธิการบดฝีายการรับนักศึกษากอนดําเนินการตอไป 
  
           2.2.5  การปรับปรุงเกณฑการรับนกัศึกษาตางชาตแิละนักศกึษาชาวไทยที่มีความสามารถทางภาษา 
อังกฤษเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว 
            คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต เสนอเรื่อง  การปรับปรุงเกณฑการรับ
นักศึกษาตางชาติและนกัศึกษาชาวไทยที่มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษเขาศึกษาเพือ่รับปริญญาตรี       เพื่อคณะ 
กรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม             

   

         มติท่ีประชมุ    เห็นชอบใหปรับปรุงเกณฑการรับนักศกึษา   โดยใหรับความเหน็ไปพิจารณา   และ
ในการดําเนินการขอใหปรึกษาผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา  กอนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการดังกลาวตอไป  
ดังนี้  

                      1.  ขอ 1. ช่ือประกาศ     ใหปรับเปนการประกาศรับแตละป    
                 2.  ขอ 2. คุณสมบัติของผูสมัคร    
                         -  ขอ 2.1   การรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาแลว  อาจทําให

ไมไดนกัศึกษามาเขาเรียน  เนือ่งจากนักศกึษาไทยที่สําเร็จการศึกษาแลวมกัจะสอบเขาเรยีนที่อ่ืนไดแลว  
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                           -  ขอ 2.2    ใหรับไปพิจารณาวาในกรณนีักศกึษาตางชาติ  จาํเปนตองมีผลการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาหรือไม   

         3.  การรับสมัคร   ควรกําหนดระยะเวลาการสมัครใหชัดเจนวาเปนเดอืนใด    
                อนึ่ง  มีขอสังเกตวากําหนดการเปดเรยีนอาจไมสอดคลองกับการสมัครเขาศึกษาของนักศึกษา

ตางชาติ  ทําใหนักศึกษาตางชาติไปเขาเรียนที่ชวงเวลาการรับสมัครสอดคลองกับเวลาการจบการศึกษา 
 
 

           2.2.6  การปรับปรุงรายวิชาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 
            คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เสนอขอปรับปรุงรายวิชา จํานวน  5 รายวิชา สาํหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร    ต้ังแตภาคการศึกษาที่  1   ปการศึกษา  2551    เปนตนไป     เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  
วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา    ดังนี้  
                 1.  รายวิชา  935-161  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  1  (Foundation English I)  จํานวน  3(3-0-6)  หนวยกิต 
โดยเปลี่ยนชื่อรายวิชาเปน   “การฟง-พูดภาษาอังกฤษ  (English Listening-Speaking)”  และปรับคาํอธิบายรายวชิา    
                2.  รายวชิา  935-162  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  2  (Foundation English II)  จํานวน  3(3-0-6)  หนวยกิต  
โดยเปลี่ยนชื่อรายวิชาเปน  “การอาน-เขียนภาษาองักฤษ  (English Reading-Writing)”  และปรับคําอธิบายรายวิชา  

                 3.  รายวิชา  935-266  การฟง-พูดภาษาองักฤษ  (English Listening - Speaking)  จํานวน  3(3-0-6)   
หนวยกิต   โดยเปล่ียนชื่อรายวิชาเปน      “ภาษาอังกฤษวชิาการ  (Academic English)”  ปรับจํานวนหนวยกิตเปน   
“2(2-0-4)”   และปรับคําอธิบายรายวิชา     

               4.  รายวิชา  935-267  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  (Writing Skills in English)    จํานวน   
3(3-0-6)  หนวยกิต  โดยปรับจํานวนหนวยกิตเปน “2(2-0-4)”  และปรับคําอธิบายรายวิชา  

                5.  รายวิชา  935-269  ภาษาอังกฤษผานการแสดง  (English through Drama)   จาํนวน  
3(3-0-6)  หนวยกิต  โดยปรับจํานวนหนวยกิตเปน  “2(1-2-3)”  และปรับคําอธิบายรายวิชา       
  
         มติท่ีประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาดังกลาว และใหเสนอสภาวิชาการพจิารณาตอไป 
 

วาระท่ี  3   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
     3.1  การกําหนดใหมวีันหยุดการเรยีนการสอนเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมของนกัศึกษา 
             มหาวิทยาลยัมีนโยบายสนบัสนนุการทํากจิกรรมของนกัศึกษา    ซ่ึงปจจุบนันกัศึกษาเรยีนในเวลาปกติ 
ทั้ง  5 วัน  และสามารถทํากิจกรรมไดเฉพาะวันหยุดเทานั้น  ฝายวิชาการจึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ    เกีย่วกบัการกําหนดใหมีวันหยดุครึ่งวันถึงหนึ่งวนัตอสัปดาห  เพื่อใหนกัศึกษาคณะตาง ๆ  ได
มีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน และมีโอกาสรวมกิจกรรมของมหาวทิยาลัย     
 

             มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ และใหขอความรวมมือจากคณะในการพิจารณาความเปนไปได
ในการจดัเวลาชวงหนึ่งใหปลอดการเรียนการสอน  เชน  วันพุธบาย   เพื่อใหนกัศึกษาเขารวมกิจกรรมไดโดยพรอม-
เพรียงกนั 
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      3.2  การพฒันาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ 
                              ฝายวิชาการเสนอเรื่อง  การพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณาการเสนอแนวทาง  วิธีการ   มาตรการ   กิจกรรมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา         รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารยตามขอเสนอของคณะตาง ๆ    ดัง-
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
               มติท่ีประชุม    เห็นสมควรใหกําหนดนโยบายในการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้
  1.  การทดสอบ       เห็นชอบในหลักการใหนกัศึกษาทกุคนตองสอบวดัระดบัความรูภาษาอังกฤษ 
โดยใชโปรแกรม ELLIS  และตองสอบผานตามระดับทีก่ําหนด   หากยังไมสามารถสอบผานไดตามที่ กําหนดตอง
ศึกษาภาษาอังกฤษดวยตนเองตามโปรแกรม ELLIS และทดสอบใหมจนผานตามระดบัที่กําหนด มกีารรายงานผล
การทดสอบและผูที่ผานการทดสอบจะไดรับประกาศนียบัตร ทั้งนี้  นักศึกษาทุกคนตองผานการทดสอบ แตไมถือ
เปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา    อนึ่ง   สําหรับรายละเอยีดการทดสอบในประเด็นตาง  ๆ  และการ
ดําเนินการ    ที่ประชุมมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรูหารือกับคณะศิลปศาสตร  
  2.  การพัฒนานักศึกษา 
       2.1  เตรียมความพรอมใหแกนักศกึษา โดยการจดัโครงการเตรียมความพรอมของทุกวิทยาเขต/
เขตการศึกษาตองมีเนื้อหาทีเ่ตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 
        2.2  ใหคณะหามาตรการ    วิธีการ    ในการสรางแรงจูงใจ    แรงบันดาลใจใหนกัศึกษาสนใจ
ภาษาอังกฤษ 
        2.3  ใหคณะสงเสริม สนับสนุน การจดักิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษาใหมีทักษะภาษาอังกฤษ 
  3.  การจัดการเรียนการสอน 
        3.1  สงเสริมใหมีการสอนบางหัวขอ บางรายวิชา ในกลุมวิชาชีพ เปนภาษาอังกฤษ 
        3.2  มอบหมายงานใหนกัศึกษา อาน แปล เขียน ฯลฯ เปนภาษาอังกฤษ 
                                 3.3   หาเทคนิคตาง ๆ    เชน  มีเอกสารภาษาไทยประกอบการเรยีนดวย 
  4.  การพัฒนาอาจารย      
                                 4.1  พัฒนาอาจารยใหสามารถสอนดวยภาษาอังกฤษได   
       4.2   เตรียมอาจารยโดยจดัเวที และเชิญอาจารยจากคณะศิลปศาสตรใหแนวทางในการสอน
เปนภาษาอังกฤษ  โดยอาจารยเตรียมเนื้อหาเองและสอนใหอาจารยดวยกันด ู
  5.  กิจกรรมอืน่ๆ  ใหคณะสนับสนุน สงเสริม การจัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่ชวยพฒันาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 






