คำ�นำ�
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๘ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำ�ขึ้น
เพือ่ เผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของสถาบันภาษา และแผนการดำ�เนินงาน โดยแบ่งเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ บทนำ�
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั งิ านประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ ๓ ด้าน
ผลการดำ�เนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ (SAR) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันภาษา
ส่วนที่ ๓ แผนการดำ�เนินงานและโครงการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้มุ่งมั่นดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย ร่วมผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถก้าวไปสู่ปณิธานและพันธกิจที่ตั้งไว้ ควบคู่
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ทั้งในด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
พัฒนาและฝึกอบรมภาษากับองค์กรการศึกษา เพื่อรองรับกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ในปี ๒๕๕๙ สถาบันภาษายังคงมุ่งมั่นแนวทางการดำ�เนินงานตามนโนบายของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอบสนองเป้าประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ควบคู่กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน โดยมุ่งเน้น
การดำ�เนินงานที่เพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปณิธานมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินงาน เพือ่ ให้เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยทีว่ า่ “ศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูง ส�ำหรับพระภิกษุส ามเณรและคฤหัส ถ์” ภายใต้พันธกิจหลัก
๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การผลิตบัณฑิต (๒) การวิจัยและพัฒนา (๓) การ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และ (๔) การท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันภาษา เป็นส่วนงานส�ำคัญที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ก้าวไปสู่ปณิธานและพันธกิจที่ตั้งไว้ โดยในปี ๒๕๕๘ สถาบันภาษาด�ำเนิน
การตามนโนบายของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ควบคู่กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ในการพัฒนาเครือ
ข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษากับองค์กร
การศึกษาเพื่อรองรับกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศผ่านโครงการต่างๆ จากการด�ำเนินงานสะท้อนให้เห็นว่างบประมาณ
ที่สถาบันได้รับถูกน�ำไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง และเกิดความคุ้มค่า
อย่างที่สุด
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันภาษา
ที่ได้ทุ่มเทพลังกาย ใจ สติปัญญา ความรู้และความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้นไป

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการ
ศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ มีภารกิจหลักที่รับผิดชอบจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน มีความสามารถในการรักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่ง
ในฐานะผูก้ �ำกับดูแลการด�ำเนินงานของสถาบันภาษา ทราบดีวา่ ในปีทผี่ า่ นมาสถาบันภาษามีความมุง่ มัน่
ในการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัย อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นส่วนงาน
สนับสนุนการศึกษาที่มีส่วนในการผลักดันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยในปีที่ผ่านมาสถาบันภาษาได้
รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ได้รับ
ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ๔.๕๔ อยู่ในระดับ ดีมาก
ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรประจ�ำสถาบันทุกฝ่าย ที่ร่วม
แรงร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานสถาบัน และการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และหน้าที่ของสถาบันภาษา
ขออวยพรให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันภาษาทุกท่าน จงเพียบพร้อมด้วยพลังกายพลังใจ
และพลังความคิด เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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สารจากผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้มุ่งเน้นการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาและตอบสนองเป้าพันธกิจ
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันภาษาในภารกิจหลักๆ ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนด้านภาษา ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับ
นิสติ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต MCU 003, MCU 004 หลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต MCU 005, MCU 006 และ
การสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ MCU – GET ซึง่ ถือเป็นพันธกิจหลักส�ำคัญของสถาบันภาษา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายให้สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ นอกจากนี้สถาบันภาษา
ยังได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านภาษาของสถาบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ�ำนวน ๓ หลักสูตร คือ
๑) หลักสูตรภาษาไทยส�ำหรับนิสิตต่างประเทศ มจร ๐๐๑, มจร ๐๐๒ ๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิต
ปริญญาตรี MCU 001, MCU 002 ๓) หลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต MCU 003,
MCU 004
การให้บริการวิชาการด้านภาษา ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์
บุ ค ลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
โดยประเมินความพึงพอใจการด�ำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้ด�ำเนินการโครงการและกิจกรรมการท�ำนุ
บ�ำรุ งพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบของการด�ำเนินงานเชิงเดี่ยวและการด�ำเนินงาน
รู ป แบบของการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิผลและ
ตรงตามวัตถุประสงค์สูงสุด
ในการด�ำเนินงานปี ๒๕๕๙ สถาบันภาษามีแนวทางการด�ำเนินงานตามนโนบายของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอบสนองเป้าประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของสถาบันในการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษากับองค์กรการศึกษาเพื่อรองรับกิจกรรมระดับชาติ
และนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินงานที่เพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
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สารบัญ
ค�ำน�ำ													
สารจากอธิการบดี
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สารจากผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา	
ส่วนที่ ๑ บทน�ำ	
- ประวัติความเป็นมาสถาบันภาษา								
- ปณิธาน											
- ค่านิยมหลัก											
- วิสัยทัศน์											
- พันธกิจ												
- เป้าหมาย											
- MOTTO												
- สัญลักษณ์ประจ�ำสถาบันภาษา								
- โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา								
- คณะกรรมการประจ�ำสถาบันภาษา						
- ผู้บริหารสถาบันภาษา									

๖
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- โครงการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 						
- ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
- ด้านจัดการเรียนการสอนด้านภาษา						
- ด้านการให้บริการวิชาการด้านภาษา	
- ด้านการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
- ผลการประกันคุณภาพการศึกษา						
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันภาษา	

๑๓
๑๖
๑๖
๒๓
๔๙
๕๓
๕๘

ส่วนที่ ๓ แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๙

ภาคผนวก
- บุคลากรสถาบันภาษา								
- ติดต่อสถาบันภาษา	
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ประวัติความเป็นมาสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไป
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยทีว่ า่ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสังคม” โดยในระดับนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
จากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวัน
วิสาขบูชาโลกมาโดยตลอด อีกทั้งชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของ
โลก ท�ำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลาง
การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาของโลกในอนาคตดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
พุทธศาสตร์นานาชาติขึ้น ส่วนในระดับภูมิภาคและประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ
ความร่วมมือที่ส�ำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติเนื่องใน
วันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของโลก เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งของอาเซี ย น
และของโลก ทั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ เช่น สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
(International Association of Buddhist Universities: IABU) และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ลุ่มแม่น�้ำโขง (Mekhong for Buddhist Studies Center: MBSC)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของโลกที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากจ�ำนวนนิสิตชาวต่างประเทศที่ให้ความสนใจ
เข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมจากการด�ำเนินตามนโยบายดังที่กล่าวมา ท�ำให้มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร ตลอดจน
นิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยได้ริเริ่มเสนอการจัดตั้งสถาบันภาษาครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๐.๒/๙๒๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่องเสนอขออนุมัติโครงการ
ตั้งศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU-LC) และได้รับความเห็นชอบตามมติ
ของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ โดยที่ประชุมได้ให้เปลี่ยนชื่อส่วนงานศูนย์ภาษา มจร เป็นสถาบันภาษา มจร
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โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันภาษาเบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้คือ
๑. เพื่อจัดการสอบวัดความรู้ด้านภาษา และให้บริการทดสอบเทียบความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการใช้ภาษา ตลอดจนการแปลเอกสารและข้อมูลทางวิชาการอื่นๆที่เป็นภาษาต่างประเทศ
๒. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษาแก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนทั่วไป
๓. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษากับองค์กร
การศึกษาเพื่อรองรับกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ด้านภาษาแก่บคุ ลากร นิสติ ของมหาวิทยาลัย และประชาชน
ทั่วไป
๕. เป็นแหล่งรองรับการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
๖. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาษาของคณาจารย์ นิสิตส่วนกลาง และภูมิภาค
๗. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สถาบันภาษา ได้แยกส่วนงานภายใน ออกเป็น ๒ ส่วนงาน พร้อมทั้ง
ก�ำหนดภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
๑. ส่วนงานบริหาร ประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้
		
๑. กลุ่มงานสารบรรณ
		
๒. กลุ่มงานคลังและพัสดุ
		
๓. กลุ่มงานนโยบายและแผนงบประมาณ
		
๔. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถาบัน
๒. ส่วนวิชาการ ประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้
		
๑. กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน
		
๒. กลุ่มงานทะเบียนและสารสนเทศ
		
๓. กลุ่มงานต�ำราหลักสูตรและการสอน
		
๔. กลุ่มงานบริการวิชาการ
		
๕. กลุ่มงานห้องสมุด
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ปณิิธาน ค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ MOTTO
ปณิธาน
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ค่านิยมหลัก (Core Values)
Truth		
Trust		
Team		
Training

ยึดมั่นในความจริง
ตั้งมั่นในความไว้ใจ
เชื่อมั่นในความเป็นทีม
มุ่งมั่นในการพัฒนางาน

วิสัยทัศน์
สถาบันภาษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานด้านภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ
พันธกิจ

•
•
•
•

เป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จัดการเรียนการสอนด้านภาษา
พัฒนางานวิจัยด้านภาษา
ให้บริการวิชาการด้านภาษา
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ระบบการบริหารจัดการสถาบันภาษาที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
องค์ความรู้ด้านภาษาที่ได้จากการวิจัย
การบริการวิชาการด้านภาษาแก่สังคมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการที่มีประสิทธิผล

Motto
Languages Change Lives ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้
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สัญลักษณ์ประจำ�สถาบันภาษา

ความหมายของสัญลักษณ์

๑. ตัวอักษร LiMCU มาจากค�ำว่า “The Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University : LiMCU” ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย :
สถาบันภาษา มจร”
๒. ค�ำว่า “Li” มาจากแนวคิด ดังนี้
๒.๑ ตัว “L” ที่โค้งงอเป็นประดุจ “จมูกฝรั่ง” แสดงถึงวัฒนธรรมการเรียนการสอน ผู้สอน สถานที่
เรียน อุปกรณ์การศึกษา และผู้เรียน จะเน้นให้รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของฝรั่งและชาวต่างชาติ แต่เมื่อมองในมิติ
ทางพระพุทธศาสนา ตัว “L” คือ ต้นไม้แห่งปัญญา มาจากภาษาอังกฤษว่า “Wisdom Tree” หรือ “Bodhi
Tree” ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับก่อนตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณ
๒.๒ ใบโพธิ์ ๓ ใบที่เ ป็น ประดุจเส้นผมที่อยู่บนยอดของต้นโพธิ์นั้น คือ “สัญ ลักษณ์ของพระคุณ
๓ ประการของพระพุทธเจ้า (พุทธคุณ) “ กล่าวคือ “ปัญญา ความบริสุทธิ์ และความกรุณา”
		
๒.๒.๑ ด้านปัญญา มุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงาม โดยการพัฒนาทั้งปัญญา
ให้สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาและสามารถที่จะสื่อสาร เข้าใจ และอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมีความ
สุขมากยิ่งขึ้น
		
๒.๒.๒ ด้านความบริสุทธิ์ เน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่า ความบริสุทธิ์ทางใจจะมีอย่างยิ่งใหญ่
ต่อผู้เรียน เมื่อใดผู้เรียน ใจว่าง ใจไม่วุ่น การเรียนรู้ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ภาษาที่นักเรียนควร
เรียนรู้ คือ “ภาษาใจ” โดยเฉพาะภาษาใจที่บริสุทธิ์และงดงาม ย่อมท�ำให้ผู้เรียนมีความสุข และสังคมรอบข้าง
ย่อมมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย
		
๒.๒.๓ ด้านกรุณา นอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนน�ำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตเพื่อความส�ำเร็จ
ในหน้าที่การงานและการเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้น�ำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือสังคมประเทศชาติในโอกาส
ต่างๆ ด้วย
๒.๓ ตัว I แทนค่าด้วยดวงตา โดยมีชื่อของสถาบันอยู่ด้านล่าง ซึ่งบ่งบอกถึง “รอยยิ้ม” แห่งความสุข
ที่ได้รับจากการเรียนรู้ภาษา พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันด้วย
๓. ค�ำว่า “MCU” เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งท�ำหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันภาษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์หลักที่ว่า
“ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
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โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผูอํานวยการสถาบันภาษา

คณะกรรมการประจํา
สถาบันภาษา

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ผูอํานวยการสวนงานบริหาร

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ผูอํานวยการสวนวิชาการ

อาจารยประจําสถาบัน
อาจารยประจําหลักสูตร

กลุมงานบริหารงานทั่วไป

กลุมงานแผนงาน

ภาษาอังกฤษ (๖)

๑. นักจัดการงานทั่วไป (๒)

๑. นักวิเคราะหนโยบายและแผน(๑)

อาจารยประจําหลักสูตร

๒. นักจัดการงานทั่วไป

๒. นักจัดการงานทั่วไป (๑)

อัตราจาง (๑)

ภาษาอื่นๆ (๔)

๓. นักจัดการงานทั่วไป
อัตราจาง (๑)

กลุมงานจัดการศึกษา
๑. นักจัดการงานทั่วไป (๑)

๑. นักวิชาการศึกษา (๑)

๒. นักวิชาการศึกษา (๑)

๒.บรรณารักษ (๑)

๓. นักจัดการงานทั่วไป

๓. นักจัดการงานทั่วไป

อัตราจาง (๒)
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คณะกรรมการประจำ�สถาบันภาษา

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
ประธานกรรมการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ�

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.

พระราชวรมุนี,ดร.

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
กรรมการและเลขานุการ

รศ.นพพร สโรบล

ดร.ถนอมวงศ์ ล�้ำยอดมรรคผล

พระมหาราชัน จิตตฺปาโล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บริหารสถาบันภาษา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
รักษาการผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา

พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิชาการ

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
รักษาการรองผู้อำ�นวยการ/
ผู้อำ�นวยการส่วนงานบริหาร

บุคลากรสถาบันภาษาจ�ำแนกตามประเภท
ประเภท/ปี ผู้บริหาร อาจารย์อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำ� เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
๒๕๕๘
๓
๒
๖
๕

รวม
๑๖

บุคลากรสถาบันภาษาจ�ำแนกตามกลุ่มงาน
กลุ่มงาน/ปี
๒๕๕๘

12
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ผู้บริหาร
๓

ส่วนงานบริหาร
๔

ส่วนงานวิชาการ
๗

อาจารย์
๒

รวม
๑๖
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อาเซียนส�ำหรับนิสิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการสอนและ โครงการประชุมสัมมนานานาชาติ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและ เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งระดับชาติ ลุ่มน�้ำโขง
สังคมทุกระดับทัง้ ระดับชาติและ
และนานาชาติ
นานาชาติ
โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพือ่
วัฒนธรรมภาษาและศาสนาครั้งที่ ๓

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต กลยุทธ์ที่ ๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงการพัฒนาและปรับปรุง
และการพัฒนาการเรียนการสอนที่ หลักสูตรให้มีคุณภาพทันสมัย และ หลักสูตรด้านภาษา
มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มี
คุณภาพ และทันสมัย

โครงการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๐๐ คน

เป้าหมาย
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงจำ�นวน ๓ หลักสูตร

จัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
และจัดกิจกรรมการตอบปัญหาชิง
ทุนการศึกษา การส่งนิสิตแลก
เปลี่ยนไปยังสถาบันเครือข่ายใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน

นิสิตร่วมโครงการ ๘๐ คน

จัดค่ายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ รูป/คน
ร่วมกันในด้านวัฒนธรรม ภาษาและ
ศาสนา ในประเทศอาเซียน

จัดสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ
ด้านศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
ร่วมกับประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง

๒.พัฒนาต�ำราภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตชาวต่าง
ประเทศระดับปริญญาตรี และต�ำรา
วิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก

กิจกรรม
๑.ยกร่างและเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร

14
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กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาและเปิดหลักสูตร
การอบรม หรื อ สั ม มนาให้ ส ามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างคุ้มค่าและยก
มาตรฐานคณะสงฆ์ หรือสังคมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและ
สังคมทุกระดับทั้งชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะสงฆ์ ภาครั ฐ เอกชน และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในกระบวนการการจัดท�ำโครงการ/
กิจกรรมวิชาการเพื่อความมั่นคงและ
ความเข้มแข็งของสังคม

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ รูป/คน
ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ รูป/คน
ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๐ รูป/คน
ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๒๐ รูป/คน

ให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ให้ความรู้ภาษาจีนทั่วไป
จัดค่ายอบรมภาษาเชิงบูรณาการ
จัดอบรมเทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการ

โครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
(General Japanese)
โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการ
พัฒนาภาษาจีน
โครงการหลักสูตร International
Sunday School (ISS)
โครงการหลักสูตรเทคนิคการเขียน
บทความวิชาการ

ผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ รูป/คน

ผู้บริหาร อาจารย์ประจำ� และ
ฝ่ายปฏิบัติการสถาบันภาษา
จำ�นวน ๑๗ รูป/คน
ผู้เข้าร่วมอบรม ๔๐ รูป/คน

ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป

จัดการศึกษาอบรมด้านภาษาให้แก่
บุคลากร และส่งตัวแทนไปศึกษายังต่าง
ประเทศ
ให้ความรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นในระดับ
สูง โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)

โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอาเซียนส�ำหรับผู้บริหารและฝ่าย
ปฏิบัติการ
โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษา
อังกฤษระยะสั้น

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม ๑๗
รูป/คน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน จัดการศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ และ บุคลากรส่วนกลาง ส่วนงานละ
ภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งตัวแทนไปศึกษาด้านภาษายังต่าง
๑ รูป/คน รวม ๕๐ รูป/คน
“๑ คน ๑ ส่วนงานสือ่ สารภาษาอังกฤษ” ประเทศ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับ
จัดการศึกษาอบรมด้านภาษาให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
บุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน
บุคลากรโดยสัญจรไปตามส่วนงานต่างๆ อบรม ๑๐๐ รูป/คน

โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการ จัดบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร บุคลากรเข้าร่วมอบรม ๑๕ รูป/คน
เรียนรู้
โครงการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน จัดบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร - คณะกรรมการบริหารความ
ภาษา
เสี่ยงเข้าร่วมประชุม ๙ รูป/คน

โครงการ
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทำ�นุบำ�รุง
พระพุทธศาสนา และศิลป
วัฒนธรรม

กิจกรรม
จัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย
วิถีพุทธ

จัด กิจ กรรมบำ� เพ็ญ
สาธารณประโยชน์

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและ
โครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย
บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องทำ�นุ วิถีพุทธ
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและมีบทบาทใน
การส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาร่วมกับภาคประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง โครงการบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา มรดก
บ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน
ทางประเพณีวัฒนธรรมไทยในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕๐ คน

เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม ๓,๐๐๐ รูป/คน

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจส�ำคัญ
ในการพัฒนาด้านภาษาให้แก่นิสิตในทุกระดับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยใช้หลักสูตรทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว หลักสูตรระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้เหมาะกับพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลการด�ำเนินงานแยกตามพันธกิจ ๓ ด้าน ได้ดังนี้
๑.ด้านจัดการเรียนการสอนด้านภาษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
สถาบันภาษาได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิต หลักสูตรระดับมหา
บัณฑิต MCU 003, MCU 004 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต MCU 005, MCU 006 และการสอบวัดความรู้ภาษา
อังกฤษ MCU - GET ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษา
อังกฤษส�ำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งถือเป็นพันธกิจส�ำคัญของสถาบันภาษา โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นหน่วยงานหลักที่ด�ำเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้ด�ำเนินการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสติ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต MCU 003, MCU 004

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับ
นิสติ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต MCU 003, MCU 004 ให้กบั ส่วนกลาง วิทยาเขต ๙ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์
๔ วิทยาลัยสงฆ์ โดยมีจ�ำนวนห้องเรียน ๒๘ ห้องเรียน จ�ำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น ๖๙๐ รูป/คน ดังแสดงในตาราง
ลำ�ดับ
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ส่วนงานจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ส่วนกลาง
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ/ สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาสันติศึกษา
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์ลำ�พูน
รวม

จำ�นวนห้องเรียน จำ�นวนผูเ้ รียน (รูป/คน)
๗
๑๘๓
๕
๑๒๘
๑
๒๗
๑
๒๘
๑
๑๒
๒
๕๐
๑
๑๘
๑
๒๒
๑
๓๐
๑
๓๓
๒
๕๔
๑
๓๐
๕
๑๐๕
๓
๗๗
๑
๒๐
๑
๑๗
๑
๓๙
๒๘
๖๙๐
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ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสติ หลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต MCU 005, MCU 006
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับ
นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต MCU 005, MCU 006 ให้กับ ส่วนกลาง และวิทยาเขต ๒ วิทยาเขต โดยมี
จ�ำนวนห้องเรียน ๑๓ ห้องเรียน จ�ำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น ๓๐๒ รูป/คน ดังแสดงในตาราง
ลำ�ดับ
๑
๒
๓

18
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ส่วนงานจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ส่วนกลาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น
รวม

จำ�นวนห้องเรียน
๙
๒
๒
๑๓

จำ�นวนผูเ้ รียน (รูป/คน)
๒๐๑
๔๖
๕๕
๓๐๒
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ด้านการสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ MCU – GET
MCU – GET คือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เน้น
วัดผลทั้ง ๔ ทักษะ ประกอบด้วย ๑.ทักษะการฟัง
(Listening) ๒.ทักษะการพูด (Speaking) ๓.ทักษะ
การอ่าน (Reading) ๔.ทักษะการเขียน (Writing) โดยมี
คะแนนทักษะด้านละ ๑๐๐ คะแนน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้วางแผนเปิดการสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษจ�ำนวน ๓ ครัง้ ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งสถาบันได้ด�ำเนินการจัดสอบตามแผนที่วางไว้
โดยมีผลการจัดสอบ ดังนี้
ครั้งที่
๑
๒
๓

20
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วันที่จัดสอบ

ผู้สมัคร

ผู้เข้าสอบ

ขาดสอบ

สอบผ่าน
ร้อยละ
(รูป/คน) (รูป/คน)
(รูป/คน)
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๕
๑๓
๒
๙
๖๙.๒๓
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๔
๒๓
๑
๙
๓๙.๑๓
สถาบันภาษามีแผนจะดำ�เนินการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
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สถาบันภาษาได้จัดท�ำโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านภาษาของสถาบันภาษา
๒) ผลิตหนังสือและต�ำราวิชาการของสถาบันภาษา
๓) มีหลักสูตรให้เลือกศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านภาษาของสถาบันภาษา โดยมีการร่วมกัน
พัฒนาเพื่อจัดท�ำหนังสือประกอบการเรียนของสถาบันภาษา มจร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านภาษาทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรภาษาไทยส�ำหรับนิสิตต่างประเทศ มจร ๐๐๑, มจร ๐๐๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดวาง
รูปเล่มเพื่อที่จะตีพิมพ์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตปริญญาตรี MCU 001, MCU 002 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ
สอบความถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญ
๓) หลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต MCU 003 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้
ร่างตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๔) หลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต MCU 004 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ
ร่างเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
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๒. ด้านการให้บริการวิชาการด้านภาษา
สถาบันภาษามีเป้าหมายส�ำคัญ
ในการบริ ก ารวิ ช าการด้ า นภาษาแก่
สังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ
ด้านภาษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั้ ง
แก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้จัดให้มีโครงการ
บริการวิชาการด้านภาษา ดังนี้
๑) โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน�้ำโขง เรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในลุ่มแม่น�้ำอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง”
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน�้ำโขง เรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในลุ่มแม่น�้ำอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) เปิดโอกาสให้นักวิชาการในลุ่มแม่น�้ำอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ 		
และตีความสัญลักษณ์ ประวัตแิ ละพัฒนาการ ผ่านภาษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
๒) เปิดพื้นที่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาให้สามารถมองเห็นภาพในทุกๆ มิติ
ระหว่างพระพุทธศาสนิกชนในระดับภูมิภาคที่ใช้ภาษา และมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน
๓) สร้างการมีส่วนร่วมของนักวิชาการในระดับภูมิภาคให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน�้ำโขง เรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในลุ่มแม่น�้ำอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศลาว กัมพูชา
และเมียนม่าร์จ�ำนวน ๕๐ รูป/คน และผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศเวียดนามจ�ำนวน ๑๓๐ คน โดยมี
กิจกรรมภายในโครงการหลากหลายและครอบคลุม เช่น การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
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ประวัติ พัฒนาการ วัฒนธรรม และประเพณี รวมไปถึงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาจากนักวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญในลุ่มน�้ำทั้งสาม การสร้างความร่วมมือ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใน
ลุ่มน�้ำระหว่างกันของนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาการสัมมนา ปาฐกถา
และอภิ ป รายร่ ว มของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาและพระพุทธศาสนาในลุม่ น�ำ้ อิรวดี
– เจ้าพระยา – แม่โขง
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด
เห็นการจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจในความรอบรู้ในเนื้อหา
ของวิ ท ยากร และความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ ในระดับดีมาก
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากโครงการ/กิจกรรม สามารถน�ำ
ความรู้และประสบการณ์จาการร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ และโครงการสามารถปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกให้
กับคนในชุมชน ในระดับดีมาก
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๒) โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรมภาษาและศาสนา ครั้งที่ ๓
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรมภาษาและศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ให้ยุวชนอาเซียนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของโลก
๒) ให้ยุวชนอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเรียนรู้ภาษา ศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรมภาษาและศาสนา เมื่อวันที่ ๑ – ๑๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมียุวชนจากประเทศอาเซียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งสิ้น
๒๐ คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกปฏิบัติสมาธิ “ลมหายใจแห่งสันติภาพ” และกิจกรรมโยคะ การเสวนา
เรื่อง “แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ชาวอาเซียนบนพื้นฐานของศาสนาและวัฒนธรรม” กิจกรรม Workshop
เรื่อง “การรู้จักตัวเองและผู้อื่น…เพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรม” และกิจกรรมทัศนะศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น การจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ของที่ระลึก
การด�ำเนินงานของอาสาสมัคร การต้อนรับและการเดินทาง ในระดับดีมาก
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๓) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�ำหรับนิสิต
สถาบันภาษา ได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�ำหรับนิสติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
๑) สร้างเสริมและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียน
๒) สร้างความตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญในการทีจ่ ะเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพในประเทศกลุม่ อาเซียน
๓) เตรียมความพร้อมของนิสติ รองรับการจัดกิจกรรม ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย เช่น งานประชุม
นานาชาติ วิสาขบูชาโลก
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�ำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม
– ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการเรียนรู้ภาษาผ่านประวัติศาสตร์ และความเกี่ยวเนื่องกันของแต่ละ
ภาษา เพื่อค้นหาตัวเองและดึงศักยภาพของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๒๐ รูป/คน ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาที่รวดเร็ว อีกทั้งได้มีการค้นหาและแนะแนววิธีการเรียนภาษาผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นิสิตแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับยุวชนอาเซียน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น การจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของการด�ำเนินงาน
โครงการภาพรวมอยู่ใน ระดับดี ทั้งในด้านของการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านวิทยากร/
ผู้บรรยาย ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพโครงการ
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๔) โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ให้บุคลากรทราบและเข้าใจทิศทางและแนวทางการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และเห็นความ
ส�ำคัญของการจัดการความรู้
๒) ให้บคุ ลากร สามารถน�ำเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมไปใช้ในการจัดการความรูข้ องส่วนงาน และด�ำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการจัดการความรู้สู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๙ รูป/คน โดยโครงการได้มีการแบ่ง
กิจกรรมการด�ำเนินงานออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑)การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้ เรือ่ ง “การจัดการความ
รูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างยั่งยืน” และ (๒)กิจกรรม KM
Workshop ระดมสมอง “การทบทวนความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการ
บรรลุความส�ำเร็จของส่วนงาน”

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับดีมาก
ในด้านความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรและในภาพรวมการจัดโครงการจัดการความรู้สู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี
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๕) โครงการการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ระดมความคิดเห็นถึงปัจจัย ระดับ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษาจากคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
๒) จัดอบรมการบริหารความ
เสี่ยงของสถาบันภาษาแก่บุคลากร
๓) จัดท�ำแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันภาษา ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จดั โครงการการบริหารความเสีย่ งของสถาบันภาษา เมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีผู้บริหารและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้มากขึ้น โดยการระดมความคิดเห็นถึงปัจจัยที่อาจเป็นมูลเหตุของการเกิดความ
เสียหายในการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ในความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมด้านวิทยากร และ
ด้านหัวข้ออบรม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สรุปภาพรวมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบัน
ภาษาใน ระดับมากที่สุด
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๖) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพือ่ ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน ๑ คน ๑ ส่วนงาน สือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๑ คน
๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ถูกต้อง
และชัดเจน และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
๒) สร้างความตระหนักรูใ้ น
ด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรเพื่อ
รองรั บ การเกิ ด ขึ้ น ของประชาคม
อาเซียน
๓) รองรับการจัดกิจกรรม
ระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น
งานวิสาขบูชาโลก
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จดั โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๑ คน ๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๙ รูป/คน ในโครงการได้แบ่งกิจกรรมการด�ำเนินงานออกเป็น
๓ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน โดยอาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๒.กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การฝึกปฏิบัติในเหตุการณ์จริง ระหว่างปฏิบัติงาน
๓.กิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดโครงการ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในการจัดโครงการ
อยูใ่ นระดับ ดี โดยมีความพึงพอใจมากในทีส่ ดุ ในระดับ ดีมาก คือวิทยากรมีความรูค้ วามช�ำนาญในเนื้อหาที่บรรยาย
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๗) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน
สถาบันภาษา ได้จดั โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรเพือ่ รองรับอาเซียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
๑) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ถูกต้อ ง
และชัดเจน และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
๒) สร้างความตระหนักรู้ในด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้น
ของประชาคมอาเซียน
๓) รองรับการจัด กิจกรรมระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น
งานวิสาขบูชาโลก
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรเพื่อรองรับ
อาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน –
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผเู้ ข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น ๑๐๕ รูป/คน โดยโครงการ
ได้แบ่งกิจ กรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ออกเป็น ๓ กิจกรรม คือ
๑.กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ หน่วยงานต้นสังกัด
๒.กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
๓.กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดโครงการ พบว่าความรู้ความ
เหมาะสมของหลักสูตรและบริการ ด้านเนื้อหาของหลักสูตรมีประโยชน์ต่อ
การน�ำไปประยุกต์ใช้งาน ด้านความเหมาะสมของอาจารย์และวิทยากรใน
การอบรม และด้านการบริการและสถานที่อยู่ในระดับ ดีมาก
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๘) โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�ำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ
สถาบันภาษา ได้จดั โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�ำหรับผูบ้ ริหารและฝ่ายปฏิบตั กิ าร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
๑) ให้ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษาได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
๒) ให้ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
๓) ให้ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษาสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารสถาบันภาษา
ในอาเซียน

ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�ำหรับผู้บริหาร และฝ่าย
ปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๒ รูป/คน โดยโครงการได้แบ่ง หลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร
ดังนี้
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หลักสูตรที่ ๑ ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
หลักสูตรที่ ๒ ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
หลักสูตรที่ ๓ การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ส�ำหรับครูยุคใหม่ (English for English Teachers)
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดอบรมโครงการใน
ด้านต่างๆ พบว่า ความเหมาะสมของอาจารย์และวิทยากร
ในการฝึ ก อบรมอยู่ในระดับ ดีมาก รองลงมา คือ การน�ำ
องค์ความรูจ้ ากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ด้านความเหมาะสม
ของหลักสูตร และการบริการและสถานทีอ่ ยูใ่ นระดับ ดี และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมภายหลัง
การฝึกอบรมอยู่ในระดับ ดี สรุปภาพรวมการจัดโครงการนี้อยู่ในระดับ ดี
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๙) โครงการหลัก สูต รวุฒิบัตรภาษา
อั งกฤษระยะสั้น
สถาบันภาษา ได้จัด โครงการหลักสูตร
วุฒิบัตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
๑) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใน
ทักษะด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน อาทิ ทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน โครงสร้างหลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน
๒) ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับทักษะด้านภาษาเพือ่ ประโยชน์ในการสือ่ สารกับชาวต่าง
ชาติ และเกิดความตืน่ ตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
๓) ให้ผเู้ รียนได้เรียนกับอาจารย์ซงึ่ เป็นเจ้าของภาษา ทีม่ ปี ระสบการณ์และได้รบั การยอมรับอย่างสูงใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านภาษาเป็นอย่างดี
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการหลักสูตร
วุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of
Oxford) เมื่ อ วั น ที่ ๙ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การเขียนบทความวิชาการภาษาอัง กฤษ (Academic Writing) จ�ำนวน ๒ กลุ่ม หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทั่ ว ไป (General English) จ�ำนวน ๒ กลุ่ม หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) จ�ำนวน ๑ กลุ่ม
และหลักสูตรการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการส�ำหรับครูยุคใหม่ (English for
English Teachers) จ�ำนวน ๑ กลุ่ม โดยมีผู้เข้าอบรมและจบหลักสูตร จ�ำนวน ๔๑ รูป/คน ณ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัด
มหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
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๑๐) โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โครงสร้าง
หลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการ
สร้างสรรค์สื่อการสอนแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
๒) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการสอนระหว่างผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาร่วมกัน เพื่อสามารถน�ำทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
เรียนการสอน
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เมื่อวันที่
๑๓ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยคณาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรม
การ บูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การฝึกปฏิบัติในเหตุการณ์จริง
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น การจั ด
อบรมโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ English
for Beginner I พบว่า ความเหมาะสมในการจัด
โครงการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาจารย์/วิทยากรใน
การฝึกอบรม และด้านความรู้ความเหมาะสมของ
หลักสูตรและบริการ อยู่ในระดับดีมาก ด้านบริการ
และสถานที่ อยู่ในระดับดี สรุปภาพรวมในการจัด
กิจกรรมโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ English
for Beginner I อยู่ในระดับดีมาก
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๑๑) โครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (General Japanese)
สถาบันภาษาได้จดั โครงการหลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ทัว่ ไป (General Japanese) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
๑) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
๒) ให้ ผู ้ เข้ า อบรมได้ พั ฒ นา
ทั ก ษะฟั ง พูด อ่าน เขียน ตลอดจน
ทักษะการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเพื่อ
ศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
ต่อไป
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษาได้จดั โครงการหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (General Japanese)
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒ หลักสูตร คือ ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ๑ รุ่นที่ ๓ และภาษา
ญี่ปุ่นชั้นกลาง ๑ รุ่นที่ ๑ และกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นประจ�ำเดือน จ�ำนวน ๓ กิจกรรม คือ พิธีชงชา
การท�ำข้าวกล่องเบนโตะและศิลปะการห่อผ้าญี่ปุ่นฟุโระชิกิ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๖ รูป/คน
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น การจั ด
โครงการพบว่ า ความรู ้ ค วามเหมาะสมของ
หลักสูตรและบริการ ความเหมาะสมของอาจารย์
และวิทยากรในการอบรม การบริการและสถาน
ที่ และการน�ำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ ดีมาก ผู้เข้ารับอบรมมี
ความพึงพอใจในภาพรวม ก่อนการฝึกอบรม อยู่
ในระดับ ปานกลาง และภายหลังการฝึกอบรม
อยู่ในระดับ ดีมาก สรุปภาพรวมการจัดโครงการ
นี้อยู่ในระดับ ดีมาก
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๑๒) โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาภาษาจีน
สถาบันภาษา ได้จดั โครงการหลักสูตรระยะสัน้ เพือ่ การพัฒนาภาษาจีน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
๑) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ในทักษะด้านต่างๆ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนระดับ
พื้นฐานเพื่อการสื่อสารได้
๒) เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการศึกษาติดต่อประสานงานกับสถาบันสมทบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่
ต้องใช้ภาษาจีนเป็นหลัก
๓) เตรียมความพร้อมรองรับจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
๔) เตรียมความพร้อมและรองรับการจัดงานวิสาขบูชาโลก
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จดั โครงการหลักสูตร
วุฒิบัตรภาษาจีนทั่วไป (General Chinese)
ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน – ๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วย การเรียนการสอนภาษา
จีน โดยคณาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
การบูรณาการการเรียนการสอนภาษาจีนสู่การฝึกปฏิบัติในเหตุการณ์จริง การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น
การวาดภาพ การเขียนพู่กันจีน และการร้องเพลง
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาภาษา
จีน ในภาษาจีนพื้นฐาน ๑ พบว่า ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านประชาสัมพันธ์/ระยะ
เวลาโครงการ ด้านอาจารย์/วิทยากรในการฝึกอบรม ด้านคุณภาพของโครงการ อยู่ในระดับดีมาก และด้านสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก สรุปภาพรวมในการจัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนา
ภาษาจีน ในภาษาจีนพื้นฐาน ๑ อยู่ในระดับดีมาก
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๑๓) โครงการหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นานาชาติ (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
The International Sunday School Program (ISS)
สถาบั น ภาษา ได้ จั ด โครงการหลั ก สู ต รโรงเรี ย น
พุทธศาสนาวันอาทิตย์นานาชาติ (ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น) The International Sunday School Program
(ISS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษาและ
วัฒนธรรมต่างประเทศ
๒) ให้ผเู้ ข้าอบรมได้พฒ
ั นาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ตลอดจนทักษะสือ่ สารได้อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา
๓) ให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษา เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน เชิงบูรณาการ และเห็นความส�ำคัญของพระพุทธ
ศาสนาในฐานะรากฐานทางภาษาและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
๔) ให้ผู้เข้าอบรมได้รับการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม ตลอดจนทักษะในการใช้ชีวิตโดยการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างดี
๕) ให้ผู้เข้าอบรมเห็นความส�ำคัญของภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบวกสาม
ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบัน ภาษา ได้จัด โครงการหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นานาชาติ (ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น) The International Sunday School Program (ISS) เมื่อวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๘
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๕ รูป/คน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดโครงการพบว่า ความรู้ความเหมาะสมของหลักสูตรและบริการ
ด้านเนื้อหาของหลักสูตรมีประโยชน์ตอ่ การน�ำไปประยุกต์ใช้งาน และเอกสารประกอบการฝึกอบรม มีเนือ้ หาครบ
ถ้วนชัดเจนอยูใ่ นระดับ ดีมาก สรุปภาพรวมการจัดโครงการนีอ้ ยูใ่ นระดับ ดี

Language Institute

.indd 45

45
29/4/2559 15:25:53

46
.indd 46

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

29/4/2559 15:25:53

๑๔) โครงการหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการหลักสูตรเทคนิคการ
เขียนบทความทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเทคนิค
การเขียนบทความทางวิชาการ
๒) เผยแพร่ชอื่ เสียงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นทีย่ อมรับของสังคมยิง่ ๆ ขึน้ ไป
๓) เป็นแหล่งบ่มเพาะนักคิด นักเขียน ให้แก่วงการ
พระพุทธศาสนา
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้ก�ำหนดการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ จ�ำนวน ๒ ครัง้ โดยฝึกอบรม
ครั้ งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๑ รูป/คน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดฝึกอบรม พบว่า
ความคิดเห็นด้านหลักสูตร ทั้งในด้านของการอบรมเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับ
ความต้องการ เนื้อหาสาระวิชาสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด
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๓. ด้านการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๑) โครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
อารยธรรมส�ำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถี
ชีวติ ชุมชน
๒) สร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธ และ
องค์กรชาวพุทธในประเทศไทย
๓) ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น�ำหลักธรรมค�ำสอนใน
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
ผลการด�ำเนินงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันภาษา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทยวิถีพุทธ ณ อุโบสถกลางน�้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงเวลา
๐๑.๓๐ น. วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญประกอบด้วย พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ
การปฏิบัติธรรม การภาวนาสันติ การบรรยายธรรม การชมนิทรรศการ การร�ำอวยพรปีใหม่ และการท�ำบุญ
ตักบาตร มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๓,๐๐๐ รูป/คน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ด้านประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม อยู่ในระดับ ดี
มาก และด้านประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ของโครงการและกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ธ รรม
กิจกรรมการภาวนาเพื่อสันติ กิจกรรมบรรยาย
ธรรม และกิจกรรมสวดมนต์อยู่ในระดับ ดีมาก
ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามพึ ง พอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ ดีมาก สรุปภาพรวมการจัด
โครงการนี้อยู่ในระดับ ดีมาก
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๒) โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกให้แก่บุคลากรในการบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
ประเทศชาติ
๒) ให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมน�ำเสนอ ประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา ให้เป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ด้านภาษาสู่อาเซียน
๓) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้คุณธรรมภาคปฏิบัติ และความเป็นผู้น�ำด้านความกตัญญู
กตเวที เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ น�ำผลการปฏิบัติมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน ผ่านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ�ำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖,๘๑๒ รูป/คน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดโครงการ ด้านความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
กระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ ด้านนิทรรศการ ด้านการให้บริการภาษา และด้านคุณภาพของโครงการ อยูใ่ น
ระดับดีมาก ภาพรวมในการจัดโครงการกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์บา้ นวิถพี ทุ ธสูอ่ าเซียน อยูใ่ นระดับดีมาก
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันภาษาในฐานะส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้รบั การตรวจประเมินคุณภาพ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้รับ
ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ๔.๕๔ อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ ๑
ตัวบ่งชี้ ๑.๑

เป้าหมาย

๖ ข้อ

กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่
๔ ข้อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการ
๔ ข้อ
บริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ระบบบริหารความ
๕ ข้อ
เสี่ยง
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ระบบและกลไกการ
๔ ข้อ
ประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ ๑.๖ การส่งเสริมและ
๕ ข้อ
พัฒนาบุคลากร
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๑

ผลการดำ�เนิน คะแนนผลการ
งาน
ประเมิน

การบรรลุ

๗

๕

บรรลุ

๕

๕

บรรลุ

๕

๕

บรรลุ

๖

๕

บรรลุ

๒

๒

ไม่บรรลุ

๖

๕

บรรลุ
๔.๕
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องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
จุดแข็ง
- มีภาระหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาแก่นิสิตและบุคลากร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน และความเป็นนานาชาติ
- มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันและมหาวิทยาลัย
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ และมีการสรุปการประเมินอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานหลัก
- ควรจัดท�ำหลักสูตรให้สามารถรองรับประชาคมอาเซียนและบุคคลภายนอกมากขึ้น
- ควรน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา
- ควรส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปศึกษาดูงานให้ตรงกับความต้องการและสามารถรองรับภาระงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
- มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารในการด�ำเนินงานสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบครอบคลุมการบริการทัว่ ถึงทุกภาคส่วน
- มีระบบกลไกในการบริหารความเสี่ยงโดยให้มีการจัดการความรู้ระบบการเงิน งบประมาณ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สามารถพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
อันจะเอื้อต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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จุดที่ควรพัฒนา
- ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบการวัดผลและการประเมินผลโครงสร้างกิจกรรมของสถาบันให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม เน้นผลเชิงประจักษ์
- ควรพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยง ก�ำหนดปัจจัยแต่ละด้านอย่างชัดเจน แต่ใช้การบริหารความ
เสี่ยงนอกเหนือจากคู่มือที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
- ควรมีการพัฒนาที่สามารถน�ำผลการประเมินมาจัดท�ำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพและการประเมินเน้นตัว
ชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา
- ต้องมีการประเมินปรับปรุงแผนพัฒนาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- ต้องก�ำหนดรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร
- ต้องพัฒนาตามแผนปฎิบัติการให้ประสบความส�ำเร็จได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
จุดแข็ง
- มีบุคลากรจ�ำนวนเพียงพอทั้งด้านความรู้และทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม
- มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนทั้งด้านความรู้และทักษะ รวมถึงแผนติดตามประเมินการด�ำเนินงานในแต่ละ
หลักสูตรและโครงการต่างๆ
- มีภาระหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาแก่นิสิตและบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนและความเป็นนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น และครอบคลุม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรจัดประชุมคณะกรรมการให้ครบตามแผนที่ก�ำหนดไว้ และมีการติดตามผลอย่างเป็นระบบเพื่อจะ
ได้เป็นข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาได้ดีขึ้นต่อไป
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องค์ประกอบ

เป้าหมาย

องค์ประกอบ ๒
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ กระบวนการพัฒนา
๔ ข้อ
หลักสูตรด้านภาษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ประสิทธิผลการจัดการ
๕ ข้อ
เรียนการสอนด้านภาษาแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ประสิทธิผลการบริการ
๔ ข้อ
วิชาการด้านภาษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนา
๔ ข้อ
เครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการ
๕ ข้อ
ประจำ�สถาบันภาษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ความพึงพอใจของผู้รับ
๓.๕๑
บริการ
คะแนน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒
รวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดำ�เนินงาน คะแนนผล
การประเมิน

การบรรลุ

๕

๕

บรรลุ

๕

๔

บรรลุ

๕

๕

บรรลุ

๕

๕

บรรลุ

๕

๔

บรรลุ

๔.๔๘

๔.๔๘

บรรลุ
๔.๕๘

๔.๕๔

การบรรลุ
๑๑/๑๒

องค์ประกอบที่ ๒
องค์ประกอบที่ ๒ การด�ำเนินงานภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
- มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาทีต่ อบสนองความต้องการของนิสติ บุคลากรและบุคคลทัว่ ไป มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง มีการติดตามและประเมินผลครบทุกหลักสูตร และมีการ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
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จุดที่ควรพัฒนา
- ขาดการน�ำผลการประเมินหลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตรได้ครบทุกหลักสูตร
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา
- ควรน�ำผลการประเมินหลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตรได้ครบทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ประสิทธิผลการบริการวิชาการด้านภาษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจ�ำสถาบันภาษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จุดแข็ง
- มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
- มีระบบกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
- มีโครงการเครือข่ายกิจกรรมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบการวัดผลและการประเมินผลโครงสร้างกิจกรรมของสถาบันทีเ่ อือ้ ต่อการ
พัฒนาระบบงานได้ทกุ มิติ
- ควรพัฒนารูปแบบการจัดการทีส่ ามารถน�ำผลไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรม เพิม่ ขีดความสามารถของ
องค์กรให้พัฒนามากยิ่งขึ้น
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา
- ต้องพัฒนาระบบการวัดและการประเมินที่หลากหลาย ไม่ควรมีเพียงประเมินความพึงพอใจเท่านั้น
- ต้องพัฒนาแผนเชิงปฏิบัติการให้ชัดเจนและต่อเนื่อง
- ต้องพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศอย่างชัดเจน
- ต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้และงานวิจัยในองค์กร
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ตำ�แหน่ง

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

พระมหาสำ�รวย ภูริเมธี
นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์

นายประสบ สุระพินิจ

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
นายธวัชชัย จงสุขสันติกุล

นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน
นางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์
นางพิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
Mr.Howell Nocholas lewis

๓
๔

๕

๖
๗

๘
๙
๑๐
๑๑

นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
อาจารย์
อาจารย์

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

บรรณารักษ์

ประกันคุณภาพ
- ภาษาญี่ปุ่น

- ผู้อำ�นวยการส่วนงานบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป

๑ วัน
๑ วัน
๑ วัน
๑ วัน
๓ เดือน
๑ สัปดาห์
๑ สัปดาห์

- หลักสูตรการกำ�จัดไวรัสคอมพิวเตอร์
ประกันคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับครูมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับครูมืออาชีพ

๓ วัน

๑ วัน
๑ ปี

๓ เดือน

๑ ปี

ระยะเวลา

ห้องสมุดอัตโนมัติสำ�หรับบรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หลักสูตรพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- หลักสูตรการจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย

- การแปลและล่าม

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)

หลักสูตรที่พัฒนา

- ผู้อำ�นวยการหลักสูตร พธ.ม.
(สันติศึกษา)
- รักษาการรองผู้อำ�นวยการ

- ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล

๒

๑

ที่

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันภาษา

มจร.วังน้อย
บริติช คัลซิล ประเทศสิงคโปร์
มจร.วังน้อย
มจร.วังน้อย

มจร.วังน้อย
มจร.วังน้อย

สมาคมนักแปลและล่ามแห่ง
ประเทศไทย
มจร.วังน้อย

มจร. วังน้อย
มหาวิทยาลัยฮานาโซโนะ
ประเทศญี่ปุ่น

Oxford School of English
ประเทศอังกฤษ

สำ�นักงาน ป.ป.ช.

สถานที่
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาการเรียน
การสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
พันธกิจสถาบัน

โครงการ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
การ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและ การจัดการเรียน ๑.โครงการ
๑.เพื่อพัฒนาและปรับปรุง พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เชิงปริมาณ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี การสอน
พัฒนาและ
หลักสูตรด้านภาษา
- กันยายน ๒๕๕๙ หลักสูตรที่ได้รับการ
คุณภาพทันสมัยและ
ปรับปรุง
๒.เพื่อผลิตหนังสือและ
ปรับปรุงจำ�นวน ๓
สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรด้าน ตำ�ราวิชาการ
หลักสูตร
วิชาชีพ
ภาษา
๓.เพื่อให้มีหลักสูตรให้
เชิงคุณภาพ
เลือกศึกษาและมีการ
นิสิตพึงพอใจในตำ�รา
พัฒนาคุณภาพด้าน
เรียน ร้อยละ ๘๐
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
๒.โครงการจัด เพื่อผลิตหนังสือและตำ�รา ตุลาคม ๒๕๕๘ - เชิงปริมาณ
ทำ�ตำ�ราภาษา วิชาการ
กันยายน ๒๕๕๙ ตำ�ราภาษาอังกฤษ
อังกฤษ (MCU
จำ�นวน ๑ วิชา
001 - MCU
เชิงคุณภาพ
006
นิสิตพึงพอใจในตำ�รา
เรียน ร้อยละ ๘๐
๓.โครงการจัด เพื่อผลิตหนังสือและตำ�รา ตุลาคม ๒๕๕๘ - เชิงปริมาณ
ทำ�ตำ�ราภาษา วิชาการ
กันยายน ๒๕๕๙ ตำ�ราภาษาไทยจำ�นวน
ไทย ๒ วิชา
๒ วิชา
(มจร. ๐๐๑ เชิงคุณภาพ
มจร.๐๐๒)
นิสิตพึงพอใจในตำ�รา
เรียน ร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณาจารย์ที่
สอนภาษา

กลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
ผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
สถาบัน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่ง
เสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู้ และระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
และทันสมัย

กลยุทธ์ที่ ๑
การจัดการ
พัฒนาและ
เรียนการสอน
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์

๔.โครงการจัดสอบ ๑.เพื่อสอบวัดความรู้ ทักษะ
วัดความรู้ภาษา
การใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นไป
อังกฤษ (MCU-GET) ตามมาตรฐานสากลและเป็น
ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.เพื่อประโยชน์ของนิสิตต่อ
การศึกษาค้นคว้าในการเรียนใน
หลักสูตรและงานวิทยานิพนธ์ ที่
ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการค้นคว้าตำ�ราต่าง
ประเทศ
๓.เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ที่จะสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
๕.โครงการเปิด
๑.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
สอนหลักสูตร
หลักการแปลอังกฤษ-ไทย และ
ประกาศนียบัตร
ไทย-อังกฤษ
การแปล
๒.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
นำ�ความรู้หลักการแปลไปใช้ใน
การศึกษา การประกอบอาชีพ
นักวิชาการ
๓.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับ
ผิดชอบและมีจิตสำ�นึกของนัก
แปลที่ดี

โครงการ

ตุลาคม ๒๕๕๘ กันยายน ๒๕๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๘ กันยายน ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำ�เนินการ

นิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

กลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
คณาจารย์/
ผู้สำ�เร็จการศึกษา บุคลากร/นิสิต
ประกาศนียบัตรการ และบุคคลทั่วไป
แปลปีละไม่น้อยกว่า
๒๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
ผลิตผู้สำ�เร็จ
ประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การแปล

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
พันธกิจ
สถาบัน

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่ง การจัดการ
ผลิตบัณฑิตและการ เสริมและพัฒนา เรียนการสอน
พัฒนาการจัดการเรียน นวัตกรรมการ
การสอนที่มีคุณภาพ เรียนรู้ และระบบ
และมาตรฐาน
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้มี
คุณภาพและทัน
สมัย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อศึกษาและฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ทั้งสี่
ทักษะและสามารถนำ�มาใช้ใน
การทำ�งานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อประโยชน์แก่ประสบการณ์
ทางวิชาชีพในสาขาของตน
๓.เพื่อผลิตผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรด้านภาษา
อังกฤษเพื่ออาชีพที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อสนองความ
ต้องการของสังคมที่กำ�ลัง
เปลี่ยนแปลง

โครงการ
๖.โครงการเปิด
สอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ

ตุลาคม ๒๕๕๘ กันยายน ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำ�เนินการ
เชิงปริมาณ
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
๒๕ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
ผลิตผู้สำ�เร็จ
ประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ

ตัวชี้วัด

คณาจารย์
บุคลากร นิสิต
และบุคคล
ทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการวิจยั
ทางพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์
พันธกิจ
มหาวิทยาลัย
สถาบัน
กลยุทธ์ที่ ๖
พัฒนางาน
พัฒนานักวิจัย วิจยั ด้าน
ผลิตผลงานวิจัย ภาษา
ด้านพระพุทธศาสนา
ที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มความรู้และ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
นักวิจัยและการ
วิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ

๒๙.โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการทำ�วิจัย
สำ�หรับบุคลากร

๒๘.โครงการวิจัยในชั้นเรียน

โครงการ

๑.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
สถาบันภาษาได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านวิจัย
๒.เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้
บุคลากรสถาบันภาษาในการ
ส่งเสริมด้านงานวิจัย
๓.เพื่อผลิตผลงานวิจัยมาใช้
ในการบริหารจัดการสถาบัน
ภาษาและที่อื่นๆ

นิสิตที่ทำ�การ
เรียนการสอน
โดยสถาบัน
ภาษา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร และ
ตุลาคม ๒๕๕๘ - เชิงปริมาณ
กันยายน ๒๕๕๙ รายงานการวิจัย บุคลากร
สถาบันภาษา
ด้านภาษา ประจำ�
ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ จำ�นวน ๑
เรื่อง
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสถาบัน
ภาษามีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การทำ�งานวิจัย
เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถทำ�งาน
วิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
ในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ แล้วเสร็จ
จำ�นวน ๑ เรื่อง

ระยะเวลาดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
การ
เพื่อผลิตผลงานวิจัยมาใช้ใน เมษายน - กันยายน เชิงปริมาณ
การแก้ไขปัญหาการเรียนการ
๒๕๕๙
รายงานวิจัยในชั้น
สอนด้านภาษา
เรียน ๑ เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ผลจากการวิจัย
สามารถนำ�มา
พัฒนาการเรียน
การสอนให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์
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กลยุทธ์
พันธกิจ
สถาบัน

กลยุทธ์ที่ ๑๔
พัฒนาและเปิด
หลักสูตรการ
อบรม หรือ
สัมมนาให้
สามารถดำ�เนิน
กิจกรรมได้อย่าง
คุ้มค่า และยก
มาตรฐานคณะ
สงฆ์ หรือสังคม
คุณธรรม

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ กลยุทธ์ที่ ๑๓
ให้บริการ
ผลิตบัณฑิตและการ ส่งเสริมการสอน วิชาการ
พัฒนาการจัดการเรียน และเผยแพร่
การสอนที่มีคุณภาพ พระพุทธศาสนา
และมาตรฐาน
ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มกราคม ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำ�เนินการ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
จำ�นวนนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ ๒๕
รูป/คน
เชิงคุณภาพ
นิสิตได้พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษา และได้เรียน
รู้วัฒนธรรมใน
ประเทศอาเซียน
และพร้อมเป็น
บัณฑิตในชุมชน
อาเซียน
๘.โครงการหลักสูตร ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา กุมภาพันธ์ - มีนาคม เชิงปริมาณ
วุฒิบัตรภาษา
อังกฤษทั้ง ๔ ด้าน
๒๕๕๙
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
อังกฤษระยะสั้น
๒.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
อบรม ๔๐ รูป/คน
ประสบการณ์และความคิดเห็นใน
เชิงคุณภาพ
การสอนระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่
คณาจารย์ บุคลากร
เกี่ยวกับการศึกษาร่วมกัน เพื่อ
ของมหาวิทยาลัย
นำ�ไปประยุกต์วางแผนการเรียน
นิสิต และบุคคล
การสอน
ทั่วไปมีความ
สามารถ ฟัง พูด
อ่าน เขียน ภาษา
ต่างประเทศได้

วัตถุประสงค์

๗.โครงการพัฒนา ๑.เพื่อสร้างเสริมและฝึกทักษะ
ศักยภาพด้านภาษา การสือ่ สารภาษาอาเซียน
สำ�หรับนิสิต
๒.เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสำ�คัญในการที่จะเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพในประเทศ
กลุ่มอาเซียน
๓.เพื่อเตรียมความพร้อมของ
นิสิตรองรับการจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติชองมหาวิทยาลัย เช่น
งานประชุมนานาชาติวิสาขบูชา
โลก

โครงการ

คณาจารย์/
บุคลากร/นิสิต
และบุคคล
ทั่วไป

นิสิตมหาจุฬา
ลงกรณราช
วิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่
ชุมชนและสังคมระดับ
ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
ผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
สถาบัน

กลยุทธ์ที่ ๑๕
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
คณะสงฆ์ ภาค
รัฐเอกชน และ
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการจัด
ทำ�โครงการ/
กิจกรรมวิชาการ
เพื่อความมั่นคง ให้บริการ
และความเข้มแข็ง วิชาการ
ของสังคม

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดำ�เนินการ

๑๐.โครงการ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ทั่วไป(General
Japanese)

๑.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
๒.ได้พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน และ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาเพื่อศึกษา
ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
ต่อไป

เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความ
สามารถฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาต่าง
ประเทศได้

เชิงปริมาณ
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
อบรม ๔๕ รูป/คน

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
๑.มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาญี่ปุ่น
มากยิ่งขึ้น
๒.มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
๓.มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ในการเรียนภาษา
ต่างประเทศ

มีนาคม - มิถุนายน เชิงปริมาณ
๒๕๕๙
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
อบรม ๒๕ รูป/คน

๙.โครงการหลักสูตร ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา กุมภาพันธ์ - กันยายน
ภาษาอังกฤษทั่วไป อังกฤษทั้ง ๔ ด้าน
๒๕๕๙
(General English) ๒.เพือ่ กระตุ้นให้มีความรู้ความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะด้าน
ภาษาเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติและการเข้าสู่ AEC
๓.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนกับเจ้าของ
ภาษา

โครงการ

คณาจารย์/
บุคลากร/นิสิต
และบุคคล
ทั่วไป

คณาจารย์/
บุคลากร/นิสิต
และบุคคล
ทั่วไป

กลุ่มเป้า
หมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศานาแก่
ชุมชนและสังคมระดับ
ชาติ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
สถาบัน

กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่ง
ให้บริการ
เสริมและสนับสนุน วิชาการ
ให้คณะสงฆ์ ภาครัฐ
เอกชน และองค์การ
ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทำ�
โครงการ/กิจกรรม
วิชาการเพื่อความ
มั่นคงและความเข้ม
แข็งของสังคม

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ต้นและตอน
ปลายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานีและ
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ
บุคลากร นิสิต
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
บุคคลทั่วไป
อบรม ๑๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถฟัง
พูด อ่าน เขียนภาษา
จีนระดับพื้นฐานได้

ตัวชี้วัด

๓-๕ เมษายน เชิงปริมาณ
๒๕๕๙
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
อบรม ๗๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
๑.ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ภาษา พุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
และมีความพร้อม
ในการเรียนภาษา
๒.ผู้เข้าอบรมมี
ทัศนคติที่ถูกต้องใน
การเรียนภาษาต่าง
ประเทศ

๑.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
๒.เพื่อให้พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน
ตลอดจนสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
๓.เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทาง
พุทธศาสนา

๑๒.โครงการ
หลักสูตรโรงเรียน
พุทธศาสนาวัน
อาทิตย์นานาชาติ
International Sunday School (ISS)

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
มกราคม จีนทั้ง ๔ ด้าน เพื่อการสื่อสารได้ กันยายน ๒๕๕๙
๒.เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ดำ�เนินการศึกษาติดต่อประสาน
งานกับสถาบันสมทบต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ภาษาจีน
เป็นหลัก
๓.เพื่อเตรียมความพร้อมและ
รองรับการจัดงานวิสาขบูชาโลก

วัตถุประสงค์

๑๑.โครงการ
หลักสูตร
ภาษาจีนทั่วไป
(Gerneral Chinese)

โครงการ
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศานาแก่
ชุมชนและสังคมระดับ
ชาติ

พันธกิจ
สถาบัน
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่ง
สร้างเครือ
เสริมการสอนและ ข่ายความ
เผยแผ่พระพุทธ
ร่วมมือระดับ
ศาสนาทั้งระดับชาติ นานาชาติ
และนานาชาติ

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
๑.เพื่อให้ยุวชนอาเซียนได้ร่วม
เรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนภาษา
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก
๒.เพื่อให้ยุวชนอาเซียนได้เกิด
ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความเป็นเอกภาพ ภราดรภาพ
๓.เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง
พระพุทธศาสนาในเยาวชนยุคใหม่
๔.เพื่อให้ยุวชนอาเซียนได้มี
ประสบการณ์ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาว
บ้านและชุมชนในต่างจังหวัด ได้
รับรู้และสัมผัสถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น

๑๓.โครงการค่าย
ยุวชนอาเซียนเพื่อ
วัฒนธรรม ภาษา
และศาสนา

๑๔.กิจกรรมประกัน เพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานของ
คุณภาพการศึกษา สถาบันตามภารกิจ

วัตถุประสงค์

โครงการ

พฤษภาคม
๒๕๕๙

เชิงปริมาณ
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๑๕ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
สถาบันสามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดำ�เนินการ
มิถุนายน ๒๕๕๙ เชิงปริมาณ
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
อบรม ๒๖ คน
เชิงคุณภาพ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับ
ต่างประเทศ องค์กร
ระหว่างประเทศ
องค์กรภาคีเครือ
ข่าย เพื่อประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรม
ในการพัฒนาสังคม
ศาสนา ภาษา ศิลป
วัฒนธรรม และร่วม
กันประกาศหลักทาง
พระพุทธศาสนา
ผู้บริหารและเจ้า
หน้าที่สถาบัน
ภาษา จำ�นวน
๑๕ รูป/คน

เยาวชนใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้ และ
เอเชียตะวัน
ออก จำ�นวน
๑๓ ประเทศ
ประเทศละ
๒ คน
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศานาแก่
ชุมชนและสังคมระดับ
ชาติ

กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่ง
เสริมและสนับสนุน
ให้คณะสงฆ์ ภาครัฐ
เอกชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทำ�
โครงการ/กิจกรรม
บริหารวิชาการเพื่อ
ความมั่นคงและเข้ม
แข็งของสังคม

พันธกิจ
สถาบัน
กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนา ให้บริการ
และเปิดหลักสูตร
วิชาการ
การอบรม หรือ
สัมมนาให้สามารถ
ดำ�เนินกิ จ กรรมได้
อย่ า งคุ ้ ม ค่า และยก
มาตรฐานคณะสงฆ์
หรือสังคมคุณธรรม

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

๑๖.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สถาบัน
ภาษา

๑๕.โครงการสัมมนา
อาจารย์ผู้สอนภาษา
อังกฤษระดับบัณฑิต
ศึกษา

โครงการ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดำ�เนินการ
๑.เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษา ตุลาคม ๒๕๕๘ เชิงปริมาณ
- มิถุนายน จำ�นวนผู้เข้าร่วม
อังกฤษนิสิตระดับบัณฑิต
๒๕๕๙
สัมมนา ๔๐ รูป/คน
ศึกษา บุคลากรทราบและเข้าใจ
เชิงคุณภาพ
นโยบายและแนวทางการสอน
๑.ผู้เข้าร่วมได้ทราบ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนิสิตระดับ
และเข้าใจนโยบายใน
บัณฑิตศึกษา
การจัดการเรียนการ
๒.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สอน
เรียนรู้เทคนิคการสอน และ
๒.ผู้เข้าร่วมได้แลก
กำ�หนดแนวทางการสอนภาษา
อังกฤษสำ�หรับนิสิตระดับ
เปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
บัณฑิตศึกษาของอาจารย์ผู้สอน
การสอนและกรอบ
และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
แนวทางการสอน
๓.เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
๓.ผู้เข้าร่วมได้พัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการสอน
เครือข่ายความร่วม
ภาษาอังกฤษสำ�หรับอาจารย์
มือทางวิชาการ
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ และ
ระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ
กรกฎาคม เชิงปริมาณ
ด้านต่างๆ ของผู้บริหารและเจ้า
๒๕๕๙
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
หน้าที่ของสถาบันภาษา
โครงการ ๑๕ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและเจ้า
หน้าที่สถาบันภาษา
ได้รับความรู้และ
ทักษะที่มีประโยชน์
ต่อการดำ�เนินงาน
มากขึ้น
วัตถุประสงค์

ผู้บริหารและเจ้า
หน้าที่สถาบัน
ภาษา จำ�นวน
๑๕ รูป/คน

อาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิต
ศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ทะนุบำ�รุงพระพุทธ
ศาสนา และศิลป
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
สถาบัน
โครงการ

๑๘.โครงการส่ง
เสริมกิจกรรมศิลป
วัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๑๗ รณรงค์ การทะนุบ�ำ รุง ๑๗.โครงการสวด
ให้นิสิตและบุคลากร ศิลปวัฒนธรรม มนต์ปีใหม่ วิถีไทย
มีความตระหนัก ใน
วิถีพุทธ
เรื่องทะนุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรมและมี
บทบาทในการส่งเสริม
การทะนุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรมและพัฒนา
ร่วมกับภาคประชาชน

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

เชิงปริมาณ
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๓๐๐ รูป/
คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักคำ�สอนของ
พระพุทธศาสนา
สามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักคำ�สอนของ
พระพุทธศาสนา
สามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๓๐ ธันวาคม เชิงปริมาณ
๒๕๕๘ – ๑
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
มกราคม
กิจกรรม ๑๐๐ รูป/คน
๒๕๕๙
เชิงคุณภาพ

จัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถี ๓๐ ธันวาคม
ไทยวิถีพุทธ
๒๕๕๘ – ๑
มกราคม
๒๕๕๙

วัตถุประสงค์

๒.ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้า
หน้าที่และนักศึกษา
สถาบันภาษา

๑.พุทธศาสนิกชน
ทั่วไป

๑.พุทธศาสนิกชน
ทั่วไป ๒๐๐รูป/คน
๒.ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้า
หน้าที่และนักศึกษา
สถาบันภาษา
จำ�นวน ๕๐ รูป/คน
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กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
โครงการ
วัตถุประสงค์
สถาบัน
กลยุทธ์ที่ ๑๘
การทะนุบำ�รุง ๑๙.โครงการ
๑.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำ�นึก
มหาวิทยาลัยเป็น
ศิลปวัฒนธรรม บำ�เพ็ญสาธารณะ ให้แก่บุคลากรในการบำ�เพ็ญตนให้
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ประโยชน์
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
พระพุทธศาสนา
ประเทศชาติ
มรดกทางประเพณี
๒.เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
วัฒนธรรมไทย ใน
นักเรียน ได้ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมนำ�
ระดับท้องถิ่น ระดับ
เสนอ ประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
ชาติ และนานาชาติ
พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์
และประสบการณ์ด้านภาษาสู่
อาเซียน
๓.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้คุณธรรมภาคปฏิบัติ และความ
เป็นผูน้ �ำ ด้านความกตัญญู กตเวที
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๑๘
การทะนุบำ�รุง ๒๐.โครงการ
๑.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
พัฒนาระบบการ พัฒนาระบบและ
ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
วันวิสาขบูชา วันสำ�คัญสากลของโลก
บริหารจัดการตาม กลไกการประกัน
วิสาขบูชา
๒.เพื่อสร้างความร่วมมืออันดี
หลักธรรมาภิบาล คุณภาพการศึกษา
นานาชาติครัง้ ที่ ๑๓ ระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กร
ของมหาวิทยาลัยให้มี
ชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึง
ประสิทธิภาพ
นานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล
๓.เพื่อร่วมกันสร้างทางเลือกในการ
ประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อ
ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
๔.เพื่อร่วมกันประกาศหลักการทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรม
สำ�คัญของโลกผ่านกิจกรรมทาง
วิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การทะนุบำ�รุง
พระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชุม
วิชาการพระพุทธศาสนา
นานาชาติ จาก ๘๕ ประเทศ
จำ�นวน ๒,๐๐๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
ได้ร่วมเฉลิมฉลองวัน
วิสาขบูชา วันสำ�คัญสากล
สหประชาชาติ พร้อมกับ
สำ�นักงานใหญ่สหประชาชาติ
และเฉลิมพระเกียรติ อัน
แสดงถึงความร่วมมืออัน
ดีของชุมชนชาวพุทธและ
องค์กรชาวพุทธทั่วโลก

พฤษภาคม
๒๕๕๙

พุทธศาสนิกชน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
และนักวิชาการ

กลุ่มเป้า
หมาย
เชิงปริมาณ
๑.บุคลากร
จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถาบันภาษา
๕๐ รูป/คน
จำ�นวน ๔
เชิงคุณภาพ
รูป/คน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง ๒.ผู้บริหาร
ความร่วมมือ ร่วมใจ
สถานศึกษา
ครู นักเรียน
จำ�นวน ๑๐๐
คน
๓.ประชาชน
ทั่วไป ๑๐๐
คน
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ
๓-๔
เมษายน
๒๕๕๙
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บริหารจัดการ
อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรม
ภิบาล

บริหารจัดการ
อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรม
ภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๒๔ พัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล

พันธกิจ
สถาบัน
กลยุทธ์ที่ ๒๔ พัฒนา บริหารจัดการ
และส่งเสริมศักยภาพ อย่ างมี
ของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
ความเป็นสากล
ตามหลักธรรม
ภิบาล

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๒๔ พัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ และส่งเสริมศักยภาพ
พัฒนาระบบ
ของบุคลากรให้มี
การบริหาร
ความเป็นสากล
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๒๒.โครงการ
บริหารความ
เสี่ยงของสถาบัน
ภาษา

บุคลากร
มหาวิทยาลัย/
ประชาชนทั่วไป

บุคลากรส่วนกลาง
ของ มจร ส่วน
งานละ ๑ รูป/คน
รวม ๕๐ รูป/คน

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงของสถาบัน
ภาษาและ
บุคลากรสถาบัน
ภาษา จำ�นวน
๑๕ รูป/คน

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย
ดำ�เนินการ
๑.เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจทิศทางและ กรกฎาคม เชิงคุณภาพ
บุคลากรสถาบัน
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและ ๒๕๕๙
ภาษา
๑.บุคลากรทราบและ
เห็นความสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอน
เข้าใจทิศทางการจัดการ
๒.เพื่อให้บุคลากรสามารถนำ�เครื่องมือที่เหมาะ
ความรู้ของสถาบันภาษา
สมไปใช้ในการจัดการความรู้ของส่วนงาน และ
ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๒.ได้คู่มือการจัดการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
ความรู้ของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์

๑.เพื่อระดมความคิดเห็นถึงปัจจัย ระดับ และ กรกฎาคม เชิงปริมาณ
๒๕๕๙ จำ�นวนผู้เข้าร่วม
วิธีการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษาจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โครงการ ๑๕ รูป/คน
๒.เพื่อจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงของ
เชิงคุณภาพ
สถาบันภาษาแก่บุคลากร
บุคลากรทราบและ
๓.จัดทำ�แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ
เข้าใจทิศทางการบริหาร
สถาบันภาษาประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ความเสี่ยงของสถาบัน
ภาษาและได้คู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของ
สถาบันภาษา
๒๓.โครงการ
๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้ง มกราคม เชิงปริมาณ
พัฒนาศักยภาพ ๔ ด้าน และสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
๒๕๕๙ จำ�นวนผู้เข้าร่วม
บุคลากรเพื่อ
๒.เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในด้านภาษา
โครงการ ๕๐ รูป/คน
ก้าวสู่ประชาคม อังกฤษให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้น
เชิงคุณภาพ
อาเซียน “๑
ของประชาคมอาเซียน
บุคลากรของ
คน ๑ ส่วนงาน ๓.เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีความ
สื่อสารภาษา
ของ มหาวิทยาลัย เช่น งานวิสาขบูชาโลก
สามารถด้านภาษา
อังกฤษ”
อังกฤษ สามารถฟัง พูด
อ่าน เขียน ได้เป็นอย่าง
ดี เพื่อสื่อสารกับนิสิต
นักศึกษา และชุมชน
อาเซียน
๒๔.โครงการ
๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเวียดนาม ทั้ง มกราคม เชิงปริมาณ
อบรมภาษา
๔ ด้าน ที่ถูกต้องและนำ�ไปได้จริง
- กันยายน จำ�นวนผู้เข้าร่วม
เวียดนามให้แก่ ๒.เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในด้านภาษา
๒๕๕๙ โครงการ ๖๐ รูป/คน
บุคลากร
เวียดนามให้แก่บุคลากร เพื่อรองรับการเกิดขึ้น
เชิงคุณภาพ
ของประชาคมอาเซียน
ความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ ๘๐

๒๑.โครงการ
จัดการความรู้สู่
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

โครงการ
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๒๔
พัฒนาและส่ง
เสริมศักยภาพ
ของบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล
๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาพม่า ทั้ง ๔ ด้าน ที่ถูก
ต้องและนำ�ไปได้จริง
๒.เพื่อสร้างความตระหนัก
รู้ในด้านภาษาพม่าให้แก่
บุคลากร เพื่อรองรับการเกิด
ขึ้นของประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๖๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐
เชิงปริมาณ
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๒๕ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากร สถาบัน
ภาษา มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
การ
มกราคม เชิงปริมาณ
กันยายน ๒๕๕๙ จำ�นวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๖๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐

๒๖.โครงการอบรมภาษาบาฮาซา ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
มกราคม ให้แก่บุคลากร
ภาษาบาฮาซา ทั้ง ๔ ด้าน
กันยายน ๒๕๕๙
ที่ถูกต้องและนำ�ไปได้จริง
๒.เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ในด้านภาษาบาฮาซา ให้แก่
บุคลากร เพื่อรองรับการเกิด
ขึ้นของประชาคมอาเซียน
๒๗.โครงการศึกษาและพัฒนา ๑.เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนา
กุมภาพันธ์ ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ศักยภาพด้านภาษาอย่าง
พฤษภาคม ๒๕๕๙
สำ�หรับคณาจารย์
ต่อเนื่อง
๒.เพื่อให้คณาจารย์สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงขึ้น
๓.เพื่อให้คณาจารย์สามารถ
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การสอนได้

พันธกิจ
โครงการ
สถาบัน
บริหารจัดการ ๒๕.โครงการอบรมภาษาพม่า
อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากร
ตามหลักธรรม
ภิบาล

คณาจารย์ผู้
สอนจำ�นวน
๒๕ รูป/คน

บุคลากร
มหาวิทยาลัย/
ประชาชน
ทัว่ ไป

บุคลากร
มหาวิทยาลัย/
ประชาชน
ทัว่ ไป

กลุ่มเป้าหมาย
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บุคลากรสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รศ.ดร.
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา

ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล (มูลลา)
รักษาการรองผู้อ�ำนวยการ

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล (มูลลา)
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานบริหาร

พระมหาเจริญทรัพย์ ธนวุฑฺฒเมธี (ชีแพง)
นักจัดการงานทั่วไป

พระบารมี นนฺทธมฺมิโก (นนท์พละ)
นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง)

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์

นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง)
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ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
รักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนวิชาการ

พระมหาส�ำรวย ภูริเมธี (ชาวดร)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน
นักวิชาการศึกษา

นายประสบ สุรพินิจ
บรรณารักษ์

นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์
นักจัดการงานทัว่ ไป (อัตราจ้าง)

นายธวัชชัย จงสุขสันติกุล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิไล สิงขรณ์
นายพิพัฒน์ แก้วใส
นักจัดการงานทัว่ ไป (อัตราจ้าง) นักจัดการงานทัว่ ไป(อัตราจ้าง)

อาจารย์ประจ�ำสถาบันภาษา

Mr.Howell Nicholas Lewis

อาจารย์พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
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