โครงการสนับสนุนภาควิชาให้เปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
ในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้อ งกับ นโยบายของมหาวิ ทยาลั ยที่ มุ่ง เน้ นการพั ฒนาความรู้ แ ละ
ทั ก ษะในด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณฑิ ต ของจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น บั ณฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการใช้ ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารได้ เ ป็ นอย่ างดี ทั้ ง การฟั ง การพู ด การอ่า น และการเขียน
มหาวิทยาลัยจึงเห็น สมควรดาเนิน โครงการสนั บ สนุน การเปิ ด สอนรายวิช าเป็น ภาษาอั ง กฤษ เฉพาะในระดั บ
ปริ ญญาตรี (ทุ ก ชั้ น ปี ) โดยต้ อ งเป็ น รายวิ ช าในหลั ก สู ตรปกติ หรื อ รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เ ปิ ด ตอนเรีย นเป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอั งกฤษ ไม่เป็นรายวิชาที่ เนื้ อหา คือ ภาษาอั งกฤษ
และไม่เป็ นรายวิชาสั มมนา/โครงการพิ เศษ/การศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนี้รายวิชาที่ขอรับการสนับสนุนต้อ งเปิ ดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนและต้องมี นิสิตลงทะเบีย นในตอนเรีย นนั้น ไม่น้ อยกว่ า 10 คน และต้องมีก าร
เรียนการสอนตลอดภาคการศึก ษา
ส านั ก บริ ห ารวิ ช าการจึ ง เชิ ญ คณาจารย์ผู้ ส นใจเสนอขอรั บ การสนับ สนุ น ผ่ านภาควิ ช า/คณะ โดย
มหาวิทยาลัยจะสนั บสนุ น ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอขอครั้งที่ 1 จะได้รับการสนับสนุน ในลักษณะเหมาจ่าย ตาม
จานวนหน่วยกิตของรายวิชา หน่วยกิตละ 5,000 บาท
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนครั้งถัดไปจะได้รับการสนับสนุน
ตามจานวนหน่วยกิตของรายวิชา หน่วยกิตละ 3,000 บาท
กรณีที่อาจารย์คนใดคนหนึ่ งสอนหลายตอนเรียนในหนึ่ ง รายวิ ชาจะสามารถเสนอขอ
รับการสนับสนุนได้เ พีย ง 1 ตอนเรียนเท่านั้น
ทั้งนี้ขอให้คณะเสนอขอรับการสนับสนุนไปยังสานักบริหารวิ ชาการภายในวั นที่ 31 กรกฎาคม 2563

โครงการสนับสนุนการเปิ ดสอนรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ ให้ การสนั บสนุน อาจารย์ ในการเปิ ดสอนรายวิชาเป็นภาษาอั งกฤษอย่างต่อ เนื่ อ งใน
การดาเนินงานดังกล่าวมี ค ณาจารย์ ให้ความสนใจเสนอขอรับการสนับสนุน ฯ ทั้งรายวิชาในระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา สาหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ ของมหาวิท ยาลั ยที่ มุ่ง เน้น การ พั ฒ นา
ความรู้และทักษะในด้า นภาษาอั งกฤษของนิสิ ตระดับปริญญาตรีข องจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการใช้ ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารได้ เ ป็ นอย่ างดี ทั้ ง การฟั ง การพู ด การอ่า น และการเขียน
มหาวิทยาลัยจึง เห็น สมควรดาเนิ น โครงการสนั บสนุน การเปิ ดสอนรายวิช าเป็น ภาษาอั งกฤษเฉพาะในระดั บ
ปริญญาตรี เพื่อเสริมกระบวนการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมบรรยากาศการจัด การเรียนการสอนเป็ นภาษาอัง กฤษในระดับ ปริญญาตรีอันจะเป็น
การเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นิสิ ต
2. เพื่อให้มีรายวิชาที่นิสิตต่างชาติสามารถเรียนร่วมกับนิสิตไทยเพิ่มมากขึ้น
3. วิธีดาเนินการ
1. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบเสนอขอรับการสนับสนุนฯ และเสนอภาควิชาในขั้นต้น โดยแสดงความพร้อ มที่ จ ะ
ปรับการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
2. หัวหน้าภาควิชาพิจารณาให้ค วามเห็น และเสนอรายวิชาที่จ ะจัด การเรีย นการสอนเป็นภาษาอัง กฤษผ่ า น
คณะไปยังสานักบริหารวิชาการ
3. คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
4. สานักบริหารวิชาการแจ้งผลการพิจารณาให้คณะทราบ
5. เมื่อเปิดภาคการศึ กษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องประกาศให้ นิสิ ตทราบอีก ครั้ง หลั งจากที่ นิสิต ทราบในขั้ น ตอน
การลงทะเบียนแล้วว่า รายวิชาจะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
6. อาจารย์ผู้สอนจะต้อ งรายงานผลการดาเนิ นงานไปยั งสานั กบริ หารวิ ชาการและส่ งเอกสารและสื่อ
ที่ใช้ประกอบการสอนให้หัวหน้าภาควิชา ตามเวลาที่กาหนด
4. เกณฑ์การพิจารณา
1. รายวิชาที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี (ทุกชั้นปี) หรือรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เปิดตอนเรียนเป็นภาษาอั งกฤษ ไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่เป็น
รายวิชาที่เนื้อหา คือ ภาษาอังกฤษ และไม่เป็นรายวิชาสัมมนา/โครงการพิเศษ/การศึกษาด้วยตนเอง
2. รายวิชาที่ขอรับการสนับสนุนต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน
3. มหาวิทยาลัยจะให้การสนั บสนุ นในตอนเรีย นที่ เปิ ดสอนเป็น ภาษาอั ง กฤษ โดยต้องมีนิสิตลงทะเบี ย น ใน
ตอนเรียนนั้นไม่น้อยกว่า 10 คน และต้องมีการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา

-24. ในกรณีที่เป็นรายวิชาบังคับอาจจั ดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สอนด้วยภาษาไทย และกลุ่ ม
ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มที่สอนด้วยภาษาไทยจะต้องมีจานวนรับให้เพียงพอตามความประสงค์ของนิสิต
ในกรณีที่มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษกลุ่มเดียว นิสิตจะต้องลงนามให้ความยินยอมให้ส อนเป็นภาษาอั ง กฤษ
และอาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งสาเนาเอกสารการลงนามให้ ความยินยอมของนิสิตให้สานักบริหารวิชาการทราบด้วย
5. สาหรับรายวิชาที่เคยได้รั บการสนั บสนุ นจากมหาวิ ทยาลั ยไปแล้ ว ในกรณีที่รายวิชานั้นมี การพั ฒนาหรื อ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา เอกสาร และสื่อประกอบการสอนเพิ่ มเติ ม อาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันสามารถขอรั บ การ
สนับสนุนได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง
5. กาหนดการเสนอขอรับการสนับสนุน
ให้เสนอขอรับการสนับ สนุน ได้ ปีการศึ กษาละ 2 ครั้ง สาหรับภาคการศึก ษาต้ นและภาคการศึก ษา ปลาย
โดยหัวหน้าภาควิ ชาพิจารณาและเสนอเรื่ อ งผ่า นคณะไปยั งสานัก บริห ารวิ ชาการ ก่อนเปิดภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้
สานักบริหารวิชาการจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและแจ้ ง ผลการพิจารณาในเบื้อ งต้น ให้ หน่ว ยงาน ทราบ
หลังจากครบกาหนดวันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาของสานักงานการทะเบียน
6. การรายงานผล
1. ภาควิชาให้นิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวกรอกแบบสารวจความคิดเห็นและประมวลผลรายวิชาภายใน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
2. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานและส่ งมายัง สานัก บริหารวิชาการ ภายใน 1 เดือน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. อาจารย์ผู้สอนส่งเอกสารและสื่อที่ใช้ ประกอบการสอนให้หั วหน้าภาควิชา ภายใน 1 เดือน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
7. เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอขอครั้งที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนในลักษณะเหมาจ่าย
ตามจานวนหน่วยกิตของรายวิชา หน่วยกิตละ 5,000 บาท
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนครั้ง ถัดไปจะได้รับการสนับสนุน
ตามจานวนหน่วยกิตของรายวิชา หน่วยกิตละ 3,000 บาท
.
ทั้งนี้ กรณีที่อาจารย์คนใดคนหนึ่งสอนหลายตอนเรียนในหนึ่งรายวิชาจะสามารถเสนอขอรับ
การสนับสนุนได้เพียง 1 ตอนเรียนเท่านั้น
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สานักบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ 0-2218-0228
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.academic.chula.ac.th

