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ค�ำน�ำ
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดท�ำขึน้ เพือ่ เผยแพร่บทบาท
ภารกิจ และผลการด�ำเนินงานของสถาบัน ให้เป็นทีร่ จู้ กั และขยายวงกว้างมากขึน้ โดยเนือ้ หาของรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙
ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ โครงสร้างการบริหาร
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันภาษายังคงมุ่งเป็นส่วนงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาด้านภาษาให้
กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา โดยมีการปรับหลักสูตรการให้บริการที่ตรงความต้องการของผู้เรียน และมีความหลากหลายทางภาษามากขึ้น
อีกทั้งยังมีการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนาให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม
ในปี ๒๕๖๐ สถาบันภาษา ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันภาษา ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ เพื่อมุ่งหวังให้สถาบันเป็น “ศูนย์กลางการ
ศึกษาภาษา และวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ” ตามวิสัยทัศน์สถาบันที่วางไว้
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีนาคม ๒๕๖๐

5 สถาบันภาษา มจร

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารจากอธิการบดี
ในปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา          
ลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ ว างวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการ
ด�ำเนินงานให้ก้าวไปสู่การเป็น“ศูนย์กลางการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ” โดย
บู ร ณาการร่ ว มกั น ทั้ ง ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
การก้ า วไปสู ่ “ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ” จ�ำเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือ และกลไกที่จะสามารถพัฒนา
ผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนิ สิ ต ให้ มี ศั ก ยภาพ
เพื่ อ ก้ า วไปสู ่ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ โดยมี ก ลไกที่
ส� ำ คั ญ คื อ “การพั ฒ นาทางด้ า นภาษา” ซึ่ ง
สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ น
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษา เพื่อ
ให้มหาวิทยาลัยสามารถไปถึง วิสยั ทัศน์ทวี่ างไว้ได้
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ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการด� ำ เนิ น
กิจกรรมของสถาบันผ่านโครงการบริการ
วิ ช าการด้ า นภาษาที่ มี ก ารให้ บ ริ ก าร
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย และมี
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านภาษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และเพิ่มแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาให้มากขึ้น
ใ น น า ม ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรสถาบันภาษาทีท่ มุ่ เทในการท�ำงาน
อย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง ความสามารถ ตลอดจน
การให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย เพือ่ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ระดับ
นานาชาติ ตลอดมา
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พระราชปริยต
ั ิกวี,ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันภาษา เป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้น
เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
ภาษาให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิต ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการวิชาการ
ด้านภาษาแก่บคุ คลทัว่ ไป โดยด�ำเนินการภายใต้
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ควบคู่กับวิสัยทัศน์ที่
ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย
ในปี ๒๕๕๙ สถาบันภาษาสามารถรับ
นโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยไปสูก่ าร
ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น งานตามพั น ธกิ จ
หน้าทีข่ องตนเองได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จาก
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ที่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ถึงร้อย
ละ ๙๒ รวมถึงผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีผลประเมิน

คะแนนเฉลีย่ ทุกองค์ประกอบ ๔.๔๒ อยูใ่ นระดับ
ดีมาก ซึ่งแสดงถึงการเป็นส่วนงานสนับสนุน
การศึกษาที่มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การเรียนการสอนมีมาตรฐาน และคุณภาพ
มากขึ้น
ในโอกาสนี้ ข ออนุ โ มทนาขอบคุ ณ
คณะกรรมการประจ� ำ สถาบั น ภาษา ที่ ส ละ
เวลาและความคิด เพื่อร่วมวางแผน เป้าหมาย
การด�ำเนินงานของสถาบันให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด ขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน
ภาษา ที่มุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยดี
ตลอดมา ขอให้รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙ เป็น
เครื่องมือในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
พันธกิจ หน้าที่ และผลการด�ำเนินงานสถาบันให้
ทุกส่วนงานและภาคีเครือข่ายได้รบั ทราบข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู ้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

สารจาก
ผู ้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
การด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ ๒๕๕๙
สถาบันภาษายังคงมุ่งเน้นเพื่อพัฒนางานของสถาบัน
ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ควบคู่กับการขับเคลื่อน
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
จากนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และ
พันธกิจของสถาบันในการเป็นหน่วยงานหลักที่ด�ำเนิน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สถาบันภาษาได้ด�ำเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต MCU 003, MCU 004 และหลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต MCU 005, MCU 006 ให้กับส่วน
กลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ และผลักดันให้สถาบัน
ภาษามีหนังสือประกอบการสอนเพื่อสร้างมาตรฐาน
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้น
สถาบันภาษายังได้ท�ำการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยใน
ชั้นเรียน” เพื่อน�ำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของสถาบันให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน และผู้สอนมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๙ สถาบันภาษายังคง
เป็นแกนหลักในการให้บริการวิชาการด้านภาษาแก่
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดจนประชาชน
ทั่ ว ไปที่ มี ค วามสนใจ ทั้ ง ในรู ป แบบของการเรี ย น
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ และฝึกทักษะจากสถานการณ์จริง
ด้านกิจกรรมการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาได้มีการพัฒนา
รูปแบบการจัดโครงการเพือ่ ท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา
ให้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วย
งานต่างๆ มากขึ้นเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ใน
วงกว้าง และเป็นแรงจูงใจที่จะท�ำให้พุทธศาสนิกชน
เข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้น
ในการด�ำเนินงานปี ๒๕๖๐ สถาบันภาษา
ยังคงปณิธานในการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
แผนการด�ำเนินงานระยะที่ ๑๒ ของมหาวิทยาลัย
และมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันที่ในการพัฒนา
และฝึกอบรมภาษาแก่นสิ ติ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
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จากนโยบายของอธิการบดีให้มาพัฒนาสถาบันภาษาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ส่วนตัวมีความภาคภูมิใจที่ได้
สนองงานมหาวิทยาลัย จากการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วกลับมาพัฒนาสถาบันภาษา ภาคภูมิใจที่ได้สร้างสิ่งที่ไม่เคย
มี โดยการสร้างนวัตกรรมสถาบันภาษาขึ้นมาให้เป็นสถานที่ในการฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศตาม
วิสยั ทัศน์ของอธิการบดีและมหาวิทยาลัย อนาคตของสถาบันภาษาจึงเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ฉะนัน้ ตลอดเวลา
ทีพ่ ฒ
ั นาสถาบันภาษามา ๑๐ ปี จึงมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของอนาคตของมหาจุฬา โดยการพัฒนาสถาบันภาษาให้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาด้านภาษาอังกฤษ แล้วน�ำภาษาไปเป็นเครือ่ งมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลก
ได้เข้าใจ ได้เรียนรู้ พระพุทธศาสนาและการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
จากนโยบายของอธิการบดีที่มุ่งพัฒนาสถาบันภาษาเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป จึงน�ำไปสู่การพัฒนาสถาบันภาษาเพื่อเป็นแหล่งเปลี่ยนชีวิตตามแนวทาง ตามสโลแกน
“ภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้” โดยการน�ำสถาบันภาษาไปสู่การสร้างอนาคตตามนโยบายต่อไปนี้
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แนะนำ�ผู้อำ�นวยการรูปปัจจุบน
ั
พระราชวรมุนี, ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙)
รักษาการผู ้อ�ำนวยการสถาบันภาษา

ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง

- รองเจ้าคณะภาค ๖
- ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ
- ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศส�ำหรับพระภิกษุ สามเณร (ศตภ.)
- อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

- เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดสังเวชวิศยาราม ส�ำนักเรียนวัดสามพระยา
- ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พก.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณทิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
- อนุปริญญาเอก (M.Phil) สาขาอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
- ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์การทำ�งาน

- ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อาจารย์ประจ�ำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการสภาการศึกษา (ส.กศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นวิทยากรบรรยายด้านศาสนาและปรัชญาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
- เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
10 รายงานประจ�ำปี 2559
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นโยบายการพัฒนาสถาบันภาษา
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นจากแนวนโยบายของท่านเจ้าคุณองค์
อธิการบดี (พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.) ทีต่ อ้ งการเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถน�ำพามหาวิทยาลัย
ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก
รวมทัง้ เป็นผูน้ ำ� ในการจัดการประชุมผูน้ ำ� ชาวพุทธทัว่ โลก เพือ่ เฉลิมฉลองและร�ำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องในวันวิสาขบูชาวันส�ำคัญของโลก ทั้งจัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๑๐ ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้องฝึกฝน
บุคลากรให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับชาวพุทธทั่วโลกที่มาร่วมประชุม
รวมไปถึงนิสติ นักศึกษา ผูท้ ใี่ ห้ความสนใจมาศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นอกจากแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ดังกล่าวแล้ว สถาบันภาษายังมีพันธกิจที่ส�ำคัญในการเป็นส่วนงานที่
ให้บริการด้านภาษา เช่น การแปลภาษา การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาทั้งแก่บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป
การจัดสอบวัดระดับความรูภ้ าษาอังกฤษ ส�ำหรับคณาจารย์ทจี่ ะสอบบรรจุใหม่ นิสติ ระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอย่างยิง่
การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็น
ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พันธกิจด้านอื่นๆ ในฐานะที่เป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษา สถาบันภาษาก็ให้
ความส�ำคัญกับการจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจนั้นๆ เช่น โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา โครงการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการชุมชน เป็นต้น
ในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงดูแลฝ่ายกิจการนิสิต และได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยให้มาด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษาได้ไม่นาน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำเร็จการศึกษาด้านภาษามาโดยตรง ก็พร้อมที่จะเข้ามาเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภาษา ของสถาบันภาษา
แห่งนี้ให้มีความประสิทธิภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ที่จะท�ำให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีความมั่นใจ และพร้อมรับการพัฒนาอยู่เสมอ โดยเริ่มต้นที่บุคลากรของ
สถาบันภาษาทุกรูป/คน ต้องมีสมรรถนะด้านภาษาที่สูงกว่าส่วนงานอื่นๆ ก่อน จึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ในส่วนของพันธ
กิจอืน่ ๆ ทีส่ ถาบันภาษาด�ำเนินการอยูก่ ต็ อ้ งสานต่อและท�ำให้เข้มข้นมากยิง่ ขึน้ โดยต้องไม่ลมื ว่า สถาบันภาษาแห่งนี้ ต้อง
มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆ คือ มีความเป็นพุทธทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา หลักสูตรการเรียนการสอน
ต้องใช้องค์ความรู้ทางธรรมะ ทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวเดินเรื่อง เป็นเนื้อหาหลัก ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันภาษาจัดขึ้นต้องคงความเป็น
เอกลักษณ์ มีอตั ลักษณ์ทเี่ ต็มเปีย่ มไปด้วยศีลธรรม คุณธรรมและความเชีย่ วชาญทางภาษา นัน่ คือ ภารกิจทีส่ ถาบันภาษา
จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จโดยเร็วในอนาคตอันใกล้นี้
พระราชวรมุนี, ดร.

ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

11 สถาบันภาษา มจร

สารบัญ

13 ประวัติและความเป็นมา
16 โครงสร้าง
18 ท�ำเนียบผู บ้ ริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

24
26
28
28
30
33
34

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

งานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรข้อบังคับ
การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET)
โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ (MCU 001 - MCU 006)
โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย (๒ วิชา,มจร๐๐๑,มจร๐๐๒)
โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึ กษา
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
การวิจัย ทางพระพุ ทธศาสนาระดับนานาชาติ

37 >> โครงการวิจัยในชัน้ เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การบริการวิชาการด้านพระพุ ทธศาสนาแก่ชุมชน
และสังคม ระดับนานาชาติ

40
42
44
46
48

>>
>>
>>
>>
>>

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส�ำหรับนิสิต
โครงการค่ายยุ วชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษาและศาสนา
โครงการหลักสูตรวุ ฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสัน้
โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ ไป (General English)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน "๑ คนต่อ ๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ"

50 >> โครงการศึ กษาและพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์
52 >> โครงการอบรมภาษาเวียดนามให้แก่บุคลากร
54 >> โครงการอบรมภาษาพม่าให้แก่บุคลากร
56 >> โครงการอบรมภาษาบาฮาซา (มาเลเซีย) ให้แก่บุคลากร
58 >> โครงการภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การท�ำนุบ�ำรุ งพระพุ ทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

62 >> โครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ
64 >> โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
66 >> โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

70 >> โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
72 >> โครงการการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
74 >> โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา
85 แผนพัฒนาสถาบันภาษา ระยะ ๕ ปี (ฉบับร่าง)
12 รายงานประจ�ำปี 2559
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History

ประวัติความเป็นมาสถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” โดยในระดับนานาชาตินั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้รบั การยอมรับจากชาวพุทธทัว่ โลกให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนือ่ งในวัน
วิสาขบูชาโลกมาโดยตลอด  อีกทั้งชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ท�ำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกในอนาคตดังจะเห็นได้
จากการที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติขึ้น   ในระดับภูมิภาคคือ ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ
ความร่วมมือที่ส�ำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ วันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของโลก
เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ของอาเซียนและของโลก ทัง้ นีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดความร่วมมือต่างๆ เช่น สมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhist Universities: IABU) และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาลุ่มแม่น�้ำโขง
(Mekhong Buddhist Studies Centre: MBSC)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกที่ส�ำคัญ
แห่งหนึ่ง ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากจ�ำนวนนิสิตชาวต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ซึง่ ผลของการจัดกิจกรรมจากการด�ำเนินตามนโยบายดังทีก่ ล่าวมา ท�ำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บคุ ลากร ตลอดจนนิสติ ของมหาวิทยาลัย ทัง้ นีโ้ ดยได้รเิ ริม่ เสนอการจัดตัง้ สถาบัน
ภาษาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ ภายใต้ชื่อโครงการตั้งศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU-LC)
และได้รับความเห็นชอบตามมติของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
โดยเปลี่ยนชื่อส่วนงานจาก ศูนย์ภาษา มจร เป็นสถาบันภาษา มจร  
โดยวัตถุประสงค์การจัดตัง้ สถาบันภาษาเบือ้ งต้นนัน้
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนีค้ ือ

๑. เพื่อจัดการสอบวัดความรู้ด้านภาษา และให้บริการทดสอบเทียบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา ตลอดจนการ
แปลเอกสาร และข้อมูลทางวิชาการอื่นๆที่เป็นภาษาต่างประเทศ
๒. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษาแก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
๓. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษากับองค์กรการศึกษาเพือ่ รองรับกิจกรรมระดับ
ชาติและนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านภาษาแก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
๕. เป็นแหล่งรองรับการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
๖. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาษาของคณาจารย์ และนิสิตส่วนกลางและภูมิภาค
๗. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
13 สถาบันภาษา มจร

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันภาษา ได้แบ่งส่วนงานภายใน ออกเป็น ๒ ส่วนงาน
พร้อมทัง้ ก�ำหนดภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
๑. ส่วนงานบริหาร แบ่งเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานสารบรรณ
๒. กลุ่มงานคลังและพัสดุ
๓. กลุ่มงานนโยบายและแผนงบประมาณ
๔. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถาบัน

๒. ส่วนวิชาการ แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน
๒. กลุ่มงานทะเบียนและสารสนเทศ
๓. กลุ่มงานต�ำราหลักสูตรและการสอน
๔. กลุ่มงานบริการวิชาการ
๕. กลุ่มงานห้องสมุด

ปณิธาน

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

พันธกิจ
• จัดการเรียนการสอนด้านภาษา
• พัฒนางานวิจัยด้านภาษา
• ให้บริการวิชาการด้านภาษา
• ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์
สถาบันภาษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานด้านภาษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ
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เป้ าหมาย
๑. ระบบการบริหารจัดการสถาบันภาษาที่มีประสิทธิภาพ
๒. การจัดการเรียนการสอนภาษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓. องค์ความรู้ด้านภาษาที่ได้จากการวิจัย
๔. การบริการวิชาการด้านภาษาแก่สังคมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๕.การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมแบบ
บูรณาการที่มีประสิทธิผล

Motto

      Languages Change Lives ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้  

Language Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ค�ำว่า "LI" มาจากแนวคิด ดังนี้
ตัว "L" ที่โค้งงอเป็นประดุจ "จมูกฝรั่ง" แสดงถึงวัฒนธรรม       
การเรียนการสอน ผูส้ อน สถานทีเ่ รียน อุปกรณ์การศึกษา และผูเ้ รียน จะ
เน้นให้รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของฝรั่งและชาวต่างชาติ แต่เมื่อมองในมิติ
ทางพระพุทธศาสนา ตัว "L" คือ ต้นไม้แห่งปัญญา มาจากภาษาอังกฤษ
ว่า "Wisdom Tree" หรือ "Bodhi Tree" ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็น
ต้นไม้ทพี่ ระพุทธเจ้าได้ประทับนัง่ ก่อนตรัสรูแ้ ห่งการตรัสรูเ้ ป็น พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า
ใบโพธิ์ ๓ ใบทีเ่ ป็นประดุจเส้นผมทีอ่ ยูบ่ นยอดของต้นโพธิน์ นั้ คือ
"สัญลักษณ์ของพระคุณ ๓ ประการของพระพุทธเจ้า (พุทธคุณ) " กล่าว
คือ "ปัญญา ความบริสุทธิ์ และความกรุณา"

ด้านปัญญา มุ่งเน้นทั้งภาษาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามทั้งปัญญา
ให้สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาและสามารถที่จะสื่อสาร เข้าใจ
และอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
ด้านความบริสุทธิ์ เน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่า ความบริสุทธิ์
ทางใจจะมีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อผู้เรียน เมื่อใดผู้เรียน ใจว่าง ใจไม่วุ่น การ
เรียนรู้ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ภาษาที่นักเรียนควรเรียนรู้
คือ "ภาษาใจ" โดยเฉพาะภาษาใจที่บริสุทธิ์ และงดงาม ย่อมท�ำให้ผู้เรียน
มีความสุข และสังคมรอบข้างย่อมมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย
ด้านกรุณา นอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ในชีวิตเพื่อความส�ำเร็จ ในหน้าที่ การงาน และการเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้น
ให้ผเู้ รียนได้นำ� องค์ความรูไ้ ปช่วยเหลือสังคมประเทศชาติในโอกาส ต่างๆ
ด้วย

ความหมายของสัญลักษณ์
ตัว I แทนค่าด้วยดวงตา โดยมีชื่อของสถาบัน
อยู่ด้านล่าง ซึ่งบ่งบอกถึง "รอยยิ้ม" แห่งความสุขที่ได้
รับจากการเรียนรู้ภาษา พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันด้วย
ค�ำว่า "MCU" เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งท�ำหน้าที่หลักในการ
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันภาษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วิสยั ทัศน์หลักว่า "ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"

ความหมายของสัญลักษณ์
ตัวอักษร LIMCU มาจากค�ำว่า
"The Language Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalay University : LiMCU"
ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า
"สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย : สถาบันภาษา มจร"

15 สถาบันภาษา มจร

โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึ กษา

ผู ้อ�ำนวยการสถาบันภาษา

รองผู ้อ�ำนวยการฝ่ ายวิชาการ

รองผู ้อ�ำนวยการฝ่ ายบริหาร

ผู ้อ�ำนวยการส่วนงานบริหาร

กลุ่มงานสารบรรณ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงบประมาณ

กลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนาสถาบัน

คณะกรรมการประจ�ำ
สถาบันภาษา

ผู ้อ�ำนวยการส่วนวิชาการ

อาจารย์ประจ�ำสถาบัน

กลุ่มงานกลุ่มงานบริหาร
หลักสูตรและการสอน

กลุ่มงานทะเบียนและ
สารสนเทศ

กลุ่มงานต�ำราหลักสูตรและ
การสอน

กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานห้องสมุ ด
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คณะกรรมการประจำ�สถาบันภาษา
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
ประธานกรรมการ

พระราชปริยต
ั ิกวี,ศ.ดร.
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�ำ

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

พระราชวรมุนี,ดร.

กรรมการจากคณาจารย์ประจ�ำ

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�ำ

ดร.ถนอมวงศ์ ล�้ำยอดมรรคผล
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

รศ.นพพร สโรบล
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
กรรมการและผู ้ช่วยเลขานุการ

17 สถาบันภาษา มจร

ทำ�เนียบผู้บริหาร
Administrators

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา
รักษาการผู ้อ�ำนวยการสถาบันภาษา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
(๒๗ มิ.ย. ๕๕ – ๓๐ มี.ค. ๕๙) ผู้อำ�นวยการส่วนงานบริหาร
สถาบันภาษา

ผู ้อ�ำนวยการสถาบันภาษา

พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ

ผู ้อ�ำนวยการส่วนบริหารงาน
ผู้อำ�นวยการส่วนวิชาการ
(๓๑ มี.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๕๙) และแผน
สถาบันภาษา
(๑ พ.ค. ๕๖ – ๒๖ ต.ค. ๕๗)

รักษาการผู ้อ�ำนวยการส่วนวิชาการ

ผู ้อ�ำนวยการส่วนงานบริหาร
(๒๗ ต.ค. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

รักษาการรองผู ้อ�ำนวยการ/
ผู ้อ�ำนวยการส่วนงานบริหาร
(๑ ก.พ. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)
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(๑ มี.ค. ๕๘ – ๒๙ ก.พ. ๕๙)
ผู ้อ�ำนวยการส่วนวิชาการ
(๑ มี.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพน
ั ธ์

รั ก ษาการรองผู ้ อำ�นวยการ
สถาบันภาษา

(๑ ก.พ. ๕๙ – ๓๐ มี.ค ๕๙)

Language Institute of
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ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา
บุ คลากรสถาบันภาษาจ�ำแนกตามประเภท
ปี /ประเภท
๒๕๕๙

ผู ้บริหาร
๔

อาจารย์
อัตราจ้าง

๒

เจ้าหน้าที่ประจ�ำ

เจ้าหน้าที่
อัตราจ้าง

รวม

๕

๕

๑๖

บุ คลากรสถาบันภาษาจ�ำแนกตามกลุ่มงาน
ปี /กลุ่มงาน
๒๕๕๙

ผู ้บริหาร
๔

อาจารย์
๒

ส่วนงานบริหาร ส่วนงานวิชาการ

๓

๗

รวม
๑๖

19 สถาบันภาษา มจร

รายงานผลการดำ�เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ได้รับงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันทั้งสิ้น
๙,๘๖๙,๙๖๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จ�ำแนกเป็นเงินในงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
๕,๐๙๙,๙๖๐ บาท ( ห้าล้านเก้าหมืน่ เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณนอกงบประมาณมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)  
๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณนอกงบประมาณส่วนงาน (กองทุนสถาบันภาษา) ๒,๓๑๐,๐๐๐
บาท  (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีโครงการด�ำเนินงานประจ�ำปีทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ดังนี้
งบประมาณ
รายการ

ในงบประมาณ

แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
๑) โครงการอบรมภาษาอาเซียนให้แก่บุคลากร
๑.๑ โครงการอบรมภาษาเวียดนามให้แก่บุคลากร
๑.๒ โครงการอบรมภาษาพม่าให้แก่บุคลากร
๑.๓ โครงการอบรมภาษาบาฮาซา มาเลเซีย ให้แก่บุคลากร
๒) โครงการภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน "๑ คนต่อ ๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ"
๒.๒ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๒.๓ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส�ำหรับนิสิต
๒.๕ โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์
๓) โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
๑) โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ (MCU 001 - MCU 006)          
๒) โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย (๒ วิชา,มจร๐๐๑,มจร๐๐๒)
๓) โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(MCU-GET)
๔) โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
๕) โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
๖) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา
๗) โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๘) โครงการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
๙) โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
๑๐) โครงการภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒)  โครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ
๓)  โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			
๑) โครงการวิจัยในชั้นเรียน

22 รายงานประจ�ำปี 2559

นอกงบประมาณ
มหาวิทยาลัย

ส่วนงาน

รวม

๑,๘๐๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๖๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
        -                      -                                    ๑๐๐,๐๐๐
        -

     
      
       
        
       

๑,๙๐๐,๐๐๐
       ๒๔๐,๐๐๐
       ๘๐,๐๐๐
       ๘๐,๐๐๐
       ๘๐,๐๐๐
       ๘๖๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐

      ๑๐๐,๐๐๐
-

        
        
        
        

       ๑๕๐,๐๐๐
       ๑๕๐,๐๐๐
       ๓๐๐,๐๐๐
       ๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๔๖๐,๐๐๐		

                                -

        -        
       ๑๓๐,๐๐๐
        -         
       ๘๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๓๐,๐๐๐
๑,๔๙๐,๐๐๐
        ๒๐๐,๐๐๐
        -        
       ๒๐๐,๐๐๐
  ๑๐๐,๐๐๐
       ๑๐๐,๐๐๐
  ๘๐,๐๐๐         
       ๘๐,๐๐๐
-                ๑๕๐,๐๐๐       
       ๑๕๐,๐๐๐
  ๑๕๐,๐๐๐
       ๑๕๐,๐๐๐
  ๑๕๐,๐๐๐
       ๑๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
        -           
       ๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
        -                       ๑๐,๐๐๐
-                 ๒๐๐,๐๐๐
       ๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
        -         
       ๔๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐		
๑๐๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
        -        
       ๕๐,๐๐๐
         ๑๐๐,๐๐๐
        -              
       ๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
        -     
       ๓๐,๐๐๐
-			
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
   ๕๐,๐๐๐        
       ๕๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรข้อบังคับ

โครงการจัดสอบวัดความรู ้
ภาษาอังกฤษ (MCU-GET)

โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ
(MCU 001 - MCU 006)

โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย
(๒ วิชา, มจร ๐๐๑, มจร ๐๐๒)

โครงการสัมมนาอาจารย์
ผู ้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษา
อังกฤษเพื่ออาชี พ

โครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการแปล

23 สถาบันภาษา มจร

งานจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรข้อบังคับมหาวิทยาลัย
จากนโยบายของมหาวิทยาลัย และพันธกิจของสถาบันในการเป็นหน่วยงานหลักทีด่ ำ� เนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ สถาบันภาษาได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรระดับ
มหาบัณฑิต MCU 003, MCU 004 และหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต MCU 005, MCU 006 เพื่อให้บรรลุนโยบาย และพันธกิจของ
สถาบันที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก�ำหนด โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิต
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต "MCU 003, MCU 004"
ล�ำดับ

ส่วนงานจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

						

๑
๒
๓

๔

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาปรัชญา
            
คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว *
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา/วังน้อย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา/วัดศรี ฯ
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
วิทยาเขตหนองคาย *
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุบลราชธานี *
วิทยาเขตแพร่ *
วิทยาเขตสุรินทร์ *
วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส *
วิทยาลัยบุรีรัมย์ *
วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน *
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

		รวม				

MCU 003
MCU 004
					
จ�ำนวนห้องเรียน จ�ำนวนผู้เรียน (รูป/คน)
จ�ำนวนห้องเรียน
จ�ำนวนผู้เรียน (รูป/คน)
-                  -

         ๑                   ๑๑

-

       -

         ๑                   ๑๕

๑
-

      ๑๖
                ๒                   ๕๔
                ๒                   ๔๙
       -                      ๑
      ๒๕

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

      ๓๕
         ๑                   ๓๕
      ๑๘
         ๑                   ๑๘
      ๑๒
         ๑                   ๑๒
      ๑๓                      ๒                   ๔๗
      ๒๓                      ๑
      ๒๓
      ๒๑
         ๑
      ๑๙
       ๘
         ๑
      ๒๙
      ๑๘
         ๑
      ๑๒
      ๓๔                      ๑
      ๓๒
      ๑๔
         ๑
      ๑๗
      ๓๖
         ๑
      ๓๘
                ๒
      ๕๒
                ๕
     ๑๑๗
                ๑
      ๒๘
                ๑   
      ๑๘
                ๓
      ๗๖
                ๑
      ๑๗

๑๒

๒๔๘		

หมายเหตุ MCU 003
*  อยู่ระหว่างการเรียนการสอน คาดว่าจะเสร็จภายใน  ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
24 รายงานประจ�ำปี 2559

๓๒

๗๔๔
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิต
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต MCU 005, MCU 006"
ล�ำดับ ส่วนงานจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต		
					
						
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๑

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
สาชาวิชาการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
สาขาวิชาภาษาศาสตร์**
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (มหาธาตุ)*
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วังน้อย)*
วิทยาเขตขอนแก่น*
รวม					

MCU 005
จ�ำนวนห้องเรียน

จ�ำนวนผู้เรียน (รูป/คน)

         ๑                    ๒๑
         ๒                    ๓๖
         ๒                    ๒๓
         ๑                    ๒๐
         ๑                    ๒๐
         ๑    
       ๒๔
         ๑                    ๒๒
         -                              -                              -                     ๙
๑๖๖

MCU 006
จ�ำนวนห้องเรียน

จ�ำนวนผู้เรียน (รูป/คน)

         ๑                    ๒๑
         ๒                    ๓๕
         ๒                    ๒๓
         ๑                    ๑๖
         ๑                    ๒๐
         ๑                    ๒๔
         ๑                    ๒๒
         ๑                    ๒๓
         ๑                    ๒๗
         ๒                    ๓๗
๑๓
๒๔๘

หมายเหตุ MCU 006
*  เปิดต่อจากปีการศึกษา ๒๕๕๘ (MCU 005) เรียน MCU 006 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
** อยู่ระหว่างการเรียน MCU 005 คาดว่าจะเรียน MCU 006 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙

25 สถาบันภาษา มจร

MCU - GET

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU – GET) คือการสอบวัดผลทักษะ
การใช้ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ทัง้ ๔ ทักษะ (การฟัง การพู ด การอ่าน และการเขียน)

การทดสอบ:
โดยมี ค ะแนนการ
สอบวัดผลทักษะด้านละ ๑๐๐
คะแนน ทั้งนี้ผู้ผ่านการสอบ
ต้องผ่านการวัดผลทัง้ ๔ ทักษะ
ในระดั บคะแนนรวมร้ อ ยละ
๖๐ ขึ้นไป

26 รายงานประจ�ำปี 2559

ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
สถาบันภาษาได้ด�ำเนินการจัดสอบ
วั ด ความรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ จ� ำ นวน
๔ ครั้ง ในเดือน เมษายน กรกฎาคม
สิงหาคม และ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีราย
ละเอียด ดังนี้
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ตารางการสอบ:
ครั้งที่ วันที่จัดสอบ
๑
๒
๓
๔

ผู้สมัคร ผู้เข้าสอบ

๘ เมษายน ๒๕๕๙
  ๑๔
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙         ๒๔
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙   ๒๕
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
   ๓

ขาดสอบ

   ๑๒
    ๒
   ๒๔                   ๒๕                    ๓                -

สอบผ่าน

ร้อยละ

    ๔           ๓๓.๓๔
   ๑๙             ๗๙.๑๗
   ๑๔           ๕๖.๐๐
ไม่มีผู้สอบผ่าน

27 สถาบันภาษา มจร

โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ

MCU 003
MCU 004

หนังสือประกอบการเรียนการ
สอนหลักสูตรตามข้อบังคับระดับ
มหาบัณฑิต

โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย
ส�ำหรับชาวต่างประเทศ

มจร ๐๐๑
มจร ๐๐๒

หนังสือประกอบการเรียนการ
สอนภาษาไทยส�ำหรับนิสิต
ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี
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Language Institute of
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Published English textbooks
MCU 001– MCU 002

Published Thai Textbooks

2 Subjects, MCU 001, MCU 002

THE BOOK:

สถาบันภาษา ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ส� ำ หรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตหลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย รายวิชา
MCU 001 MCU 002 ในระดับปริญญาตรี รายวิชา MCU 003 MCU 004
ในระดับปริญญาโท รายวิชา MCU 005 MCU 006 ในระดับปริญญาเอก
รวมทั้งจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นิสิตชาวต่างประเทศที่เข้าศึกษา
ในหลักสูตรภาษาไทย แต่มคี วามรูภ้ าษาไทยไม่ถงึ เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด มจร ๐๐๑
มจร ๐๐๒ เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

The Language Institute organized English learning
for Bachelor’s degree and graduate students according
to   Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s rules
about the English proficiency test for Doctorate students
2011 and the English proficiency test for Masters students
2011, including MCU 001 - MCU 002 subjects for Bachelor
students, MCU 003 – MCU 004 for Masters students and
MCU 005 – MCU 006 for Doctorate students. LiMCU has  
organized Thai language classes for foreign students to
study Thai since 2011.
The Language Institute published English textbooks (MCU
THE GOAL:
001 – MCU 006) and aims to continuously publish academic
สถาบันได้มีการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ (MCU 001 – MCU books for English courses served by the Language Institute
006) โดยมุ่งหวังเพื่อผลิตหนังสือและต�ำราวิชาการในหลักสูตรที่สถาบัน for quality development in academic fields. For quality
ภาษาได้จดั การเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง academic arrangements it is necessary to have correlating
ในการจัดการเรียนการสอนมีความจ�ำเป็นต้องมีตำ� ราและคูม่ อื ประกอบการ textbooks and handbooks for students and teachers. So
เรียนเพื่อนิสิตและอาจารย์สอนได้ใช้และสอนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น the committee of MCU appointed both Thai and English
สถาบันภาษาโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งได้มีมติให้อาจารย์ผู้ teachers to draft the textbooks. Initially the committee of
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังกล่าวยกร่างต�ำราและหนังสือประกอบ the Language Institute at the 3rd meeting on Wednesday,
การสอนขึ้น และในเบื้องต้น คณะกรรมการประจ�ำสถาบันภาษา ในคราว October 4, 2015 approved and authorized publishing 2
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบ textbooks namely 1) Thai for Foreigners by Ajahn Sathit Jenและอนุมัติให้จัดพิมพ์หนังสือจ�ำนวน ๒ เล่ม ได้แก่ ๑. หนังสือ ภาษาไทย luey (MCU 001 – MCU 002), 2) English for Masters Students
ส�ำหรับนิสิตต่างชาติ Thai for Foreigners  เขียนโดย อาจารย์สถิตย์ เจน (MCU 003 – MCU 004) by Ajahn Pintong Mansumitrchai
เลื่อย ใช้ในการสอนภาษาไทย (มจร ๐๐๑, มจร ๐๐๒) ๒. หนังสือ ภาษา (Chatnarat) .
อังกฤษส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาโท (MCU 003, MCU 004) เขียนโดย   
In the fiscal year 2016, the Language Institute
อาจารย์พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (ฉัตรนะรัชต์)  
together with professionals and faculty experts published
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สถาบันภาษาได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ English for Masters students’ textbooks (MCU 003 –
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษส�ำหรับหลักสูตร MCU 004). Currently the drafts are under revision for
ภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต MCU 003, MCU 004 recommendations of experts and are expected to be
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ร่างตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ completed and published for teaching English for Masters
คาดว่าจะแล้วเสร็จและด�ำเนินการจัดพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ students' courses (MCU 003 – MCU 004) in the fiscal year
สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต MCU 2017.
003 – MCU 004 ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

29 สถาบันภาษา มจร

Seminar Teacher

สัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึ กษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนทราบนโยบายและ
แนวการสอน เน้นให้อาจารย์ได้มีโอกาสเพิม่ พู นความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานสอน

สถาบั น ภาษา มี ก ารจั ด สั ม มนา
อาจารย์ ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนทราบนโยบาย
และแนวการสอน เน้นให้อาจารย์ได้มีโอกาส
เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน
สอน ปรับปรุงทัศนคติ เจตคติ ของอาจารย์
ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ผู้สอน บุคลากรฝ่ายปฏิบัติ
การ และระดับสถาบันการศึกษา เป็นการเสริม
สร้างศักยภาพของอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้
สามารถปฏิบัติการสอนในฐานะอาจารย์ที่ดี

30 รายงานประจ�ำปี 2559

มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูต่ ลอดเวลาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต และพัฒนาการสอนของสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สถาบันภาษาได้จัดโครงการสัมมนา
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่   ๑๖ - ๑๗   
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  โดยการสัมมนาได้มกี ารหารือร่วมกันถึงแนวทาง
การสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา MCU 003 ,
MCU 004 และ MCU 005, MCU 006 เพื่อให้การเรียนการสอนของ
อาจารย์ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ มีมาตรฐาน และ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

Language Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

The Language Institute organized a seminar
for English teachers at Master's degree  
level to teach them policy and teaching
plans, to emphasize the opportunity for
enhancing knowledge, skills and adjusting
attitudes of university teachers. LiMCU
promotes the relationship between
teachers, personnel and the education
institute thus empowering the potential
of teachers, making them able and
good teachers. These improvements are
constantly on-going to develop English
learning skills of students and language
teaching developments of the Language
Institute of MCU in order to be effective
and equivalent to other higher education
institutions.
In the fiscal year 2016 the
Language Institute organized two seminars
for English teachers at Masters level. The
1st time was 31st October 2015 and the 2nd
time was 16th – 17th July 2016. The seminar
discussed the guidelines for teaching
English for Masters students (MCU 003 –
MCU 004) to make teaching methods of
teachers in campus and in Sangha colleges
standardized and moving in the same
direction.
31 สถาบันภาษา มจร

สถาบั น ภาษา ด� ำ เนิ น การจั ด โครงการหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ในระบบการศึกษา
ทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษา
ในปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร
ทั้งสิ้น ๑๑ รูป/คน
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Certificate

Programme in English for Careers
การจัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ในระบบการศึ กษาทวิภาค

The Language Institute conducted a Certificate
Programme in English for Careers as a semester credit system
by dividing it into 2 semesters with each semester covering
not less than 15 weeks. 11 students sucessfully completed
the course.

33 สถาบันภาษา มจร

Certificate

Programme in Translation
การจัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล

สถาบันภาษา ด�ำเนินการจัดโครงการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล ในระบบการ
ศึกษาทวิภาค (Semester Credit System)
โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาออกเป็น
๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า
๑๕ สัปดาห์ โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร
ทั้งสิ้น ๑๓ รูป/คน
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Language Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

The Language Institute
conducted a Certificate Programme in
Translation as a semester credit system
by dividing it into 2 semesters with each
semester covering not less than 15
weeks. 13 students successfuly finished
the course.

35 สถาบันภาษา มจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
การวิจัย ทางพระพุ ทธศาสนาระดับนานาชาติ
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โครงการวิจย
ั
ในชั้นเรียน
ผลการวิจัยพบว่า:

วิจัยในชัน้ เรียน:
สถาบั น ภาษา ได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย
ในชั้นเรียน ในหัวข้อ “การศึกษาสภาพของ
การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รภาษา
อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง สภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษา
อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งแนวทาง
แก้ไข ประเมินสภาพปัญหา และการพัฒนา
ในมิ ติ ด ้ า นคุ ณ ภาพในการจั ด การเรี ย นการ
สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  
สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ นิสิตระดับพุทธศาสตรมหา
บัณฑิตและระดับพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต จาก
๑๑ วิทยาเขตและ ๓ วิทยาลัยสงฆ์ทลี่ งทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา ในการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ�ำนวน ๔๘๑ รูป/คน ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน  ๒๑๔ รูป/คน

๑. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ภาษาอั ง กฤษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยภาพรวม
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อย
ละ  ๙๒.๒๒  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๕๐,
ด้านครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
มีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๔๐, ด้าน
หนังสือแบบเรียน   สื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน มีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๓๐
และด้านวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๖๐
๒. ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา   โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( ๑.๘๐,SD ๐.๗๔) เมื่อ
พิ จ าณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นหลั ก สู ต ร
แ ล ะ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ปั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย ( ๑.๘๙,SD ๐.๖๔),
ด ้ า น ค รู ผู ้ ส อ น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด
( ๑.๔๙,SD ๐.๗๑), ด้านหนังสือแบบเรียน  สือ่ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนปัญหาอยู่ในระดับน้อย
(๒.๒๔,SD๐.๙๐), ด้ า นวั ด และประเมิ น ผล
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ( ๑.๕๙,SD ๐.๗๔)
๓. ด้ า นการใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
แบบร่ ว มมื อ พบว่ า นิ สิ ต มี ค วามมุ ่ ง มั่ น และใช้
เวลาท� ำ กิ จ กรรมด้ า นครู ผู ้ ส อนวิ ช าภาษา
อั ง กฤษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาครู ผู ้ ส อนมี ก าร
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ นิ สิ ต และมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การเรี ย นรู ้ ด ้ า นหนั ง สื อ แบบเรี ย น ตรงตาม
จุ ด ประสงค์ ข องการจั ด การเรี ย นการสอน  
ด้านการวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมิน
ผลตรงตามจุดประสงค์
37 สถาบันภาษา มจร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริการวิชาการด้านพระพุ ทธศาสนาแก่ชุมชน
และสังคม ระดับนานาชาติ

>>
>>
>>
>>
>>

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส�ำหรับนิสิต
โครงการค่ายยุ วชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษาและศาสนา
โครงการหลักสูตรวุ ฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสัน้
โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ ไป (General English)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
"๑ คนต่อ ๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ
>> โครงการศึ กษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์
>> โครงการอบรมภาษาเวียดนามให้แก่บุคลากร
>> โครงการอบรมภาษาพม่าให้แก่บุคลากร
>> โครงการอบรมภาษาบาฮาซา (มาเลเซีย) ให้แก่บุคลากร
>> โครงการภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้

39 สถาบันภาษา มจร

English Camp
สถาบันภาษาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นิสิต
เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิต
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นิสิต มจร:
นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแล้ว สถาบันภาษา
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้
แก่นิสิต โดยมุ่งหวังให้นิสิตมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตั้งไว้
จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิต
ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน -  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ สถาบัน
ภาษา โดยมีนสิ ติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๑๙ รูป/คน โดยลักษณะ
ของโครงการมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิตทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษา กิจกรรมแลกเปลีย่ นทางภาษานอกห้องเรียน
(วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร) เพื่อให้นิสิต
ได้รบั ประสบการณ์จริง รวมถึงกิจกรรมยังสอดแทรกการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ การปลูกฝังความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของนิสิต
ที่มาจากคณะที่ต่างกันอีกด้วย
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Language Potentiality
Development for Students

Students:
Besides the language potential
development for executives and staff of
the university, the Language Institute also
realizes the importance of providing quality
and standard language development to
students. Therefore English a course
for potential development of students
was held from 27th June to the 20th of
August 2016 at the Language Institute.
19 Bachelor  degree students from MCU
attended. According to the structure
of the project it included activities to
promote English language potential for
students in 4 aspects; learning English
with professionals; language exchange
activities outside the classroom (Wat
Phra Kaew, Bangkok) to give students real
experience including activities promoting
relationships, cultivating unity and
cooperation with students coming from
different faculties.

41 สถาบันภาษา มจร

ASEAN Youth Camp
โครงการค่ายยุ วชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษาและศาสนา
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ASEAN Youth Camp for Culture,
Language and Religion

New generation:
สถาบั น ภาษา เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส�ำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริม
พุ ท ธศาสนาในตั ว เยาวชนในฐานะที่
เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ยุคใหม่ (new
generation) ที่มีศักยภาพและพลัง
อั น ส� ำ คั ญ ที่ จ ะสามารถช่ ว ยกั น เสริ ม
สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พั ฒ นาตั ว เองและประเทศชาติ ใ น
อนาคต จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือ
ข่ายจัด “โครงการค่ายยุวชนอาเซียน
เพื่ อ วั ฒ นธรรม ภาษา และศาสนา
ครั้งที่ ๓” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๓ –
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีเยาวชน
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เอเชียตะวันออกจ�ำนวน ๑๓ ประเทศ
ทั้งสิ้น ๒๖ คน โดยมีกิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่าง
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
และส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา อาทิ
เช่น ฝึกปฏิบัติสมาธิ "ลมหายใจแห่ง
สันติภาพ"   กิจกรรมสวดมนต์ นัง่ สมาธิ
และท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร กิ จ กรรมโยคะ
กิจกรรม Workshop เรื่อง “การรู้จัก
ตัวเองและผู้อื่น…เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรม”

The Language Institute
understands the importance
of cultivating and promoting
Buddhism for youths as the new
generation with potency and
crucial power to boost beneficial
activities for self-development
and the nation in the future.
Therefore, “The 3rd ASEAN Youth
Camp for Culture, Language
and Religion” was organized
with cooperation between
organizational networks during
13th – 21st July 2016 and included
youths from 13 Southeast
Asian regions and Eastern Asia
countries.  Altogether 26 people
pursued activities to promote
togetherness between ASEAN
and foreign countries and
international organizations and
also to promote Buddhism . This
included practicing meditation
“The breath of peace”, chanting
and activities on the topic of  
“Knowing yourself and others to
live together in a multicultural
society”.

43 สถาบันภาษา มจร

Short-term English
Course Diploma
โครงการหลักสูตรวุ ฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสัน้ (รุ ่นที่ ๘)
โครงการหลักสูตรวุฒบิ ตั รภาษาอังกฤษระยะสัน้ (รุน่ ที่ ๘) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษา และ
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ ทีร่ ว่ มกันด�ำเนินโครงการเพือ่ พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรในการอบรมจ�ำนวน ๔ หลักสูตร คือ
(๑) หลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ (Academic Writing)
(๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
(๓) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
(๔) การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการส�ำหรับครูยุคใหม่ (English for English Teachers)
ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรมจ�ำนวน ๘๑ รูป/คน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และบุคคลทั่วไปที่
มีความสนใจ
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Oxford:
A short-term English course diploma
project (8th batch) was a cooperative
project of the Language Institute and
the University of Oxford, England. The
project’s aim was to develop English
language proficiency and included 4
courses : 1. Academic writing 2. General
English 3. Business English and 4. English
for English Teachers. This course was held

from the 8th to 21st February 2016 at the
Language Institute of MCU. 81 people
including executives, teachers, staff from
the main campus, Sangha Colleges and
ordinary people attended.

45 สถาบันภาษา มจร

General English
Project

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ ไป

การให้บริการด้านภาษาเป็นพันธกิจ
หลักของสถาบันภาษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นอกจากโครงการบริการวิชาการด้านภาษาที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
แล้ ว สถาบั น ภาษายั ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารบริ ก าร
วิชาการด้านภาษาอังกฤษในหลักสูตรระยะสั้น
๓๐ ชั่วโมง ที่สอนโดยอาจารย์ต่างชาติประจ�ำ
สถาบันภาษา ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยที่
มีความสนใจและต้องการเรียนเสริมในเวลา
ว่าง โดยในปี ๒๕๕๙ มีนิสิตให้ความสนใจเข้า
เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General
English) ในช่วงเวลาพักกลางวันเพื่อใช้เวลา
ว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละฝึ ก ฝนทั ก ษะด้ า น
ภาษาแก่ตนเอง ทั้งสิ้น ๑๐ รูป/คน
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Providing English courses is
the mission of Language Institute.
Besides academic services in languages
supported by MCU it also provides
academic services in short-term English
language courses of about 30 hours
taught by foreign teachers of the
Language Institute. These are for MCU
students who are interested in studying
extra classes in their leisure time. By
the year 2016 many students with an
interest in studying General English
during their afternoon break thus used
their free time beneficially and practiced
their language skills.

47 สถาบันภาษา มจร

Language Potency Development for Personnel to enter
ASEAN “One Person One Division Communicating
โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
"๑ คนต่อ ๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ"
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Development:
สถาบันภาษา ด�ำเนินการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา เพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ๑ คน ๑ ส่วนงาน สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน  – ๒๗
กันยายน ๒๕๕๙ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น ๓๑ รูป/คน
โ ด ย โ ค ร ง ก า ร ไ ด ้ มี กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะ
ทั้ ง ๔ ด้ า น คื อ พู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น
ผ่านการศึกษาภายในห้องเรียนโดยอาจารย์
สอนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และกิจกรรมการเรียน
การสอนนอกสถานที่ (วัดมหาธาตุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) เพือ่ เน้นทักษะการฟัง และ
การพูด พร้อมเปิดประสบการณ์จริงของผู้เข้า
ร่วมโครงการ

The Language Institute
organized a 'Developing Language
Potency Project' for personnel to step
into the ASEAN community. “1 Person
1 Division Communicating English”
during 16 th June – 27 th September
2016 included activities to encourage
participants to practice all the 4 skills:
listening, speaking, reading and writing
by studying inside the classroom with
expert teachers and outdoor activities at
Wat Mahathat, Phranakhonsri, Ayutthaya
province focusing on listening and
speaking skills in a real experience with
foreign participants.

49 สถาบันภาษา มจร

Study and English Potential
Development for Teachers Project
โครงการศึ กษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์

เพือ่ เพิม่ พูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์ สถาบันภาษาจึงได้จดั โครงการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้า
รับการอบรมซึ่งเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๑ รูป/คน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในหลักสูตร “การเพิ่มพูนศักยภาพ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการส�ำหรับครูยุคใหม่ (English for English Teachers)” โดยมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการเพิม่ พูนทักษะภาษาอังกฤษ อีกทัง้ การสร้างสรรค์สอื่ การเรียนการสอนของแต่ละ
บุคคล เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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To e n h a n c e p o t e n t i a l
in English teachers the Language
Institute organized an English study
and potential development project
for teachers during 12th – 14th February
2016. The participants were teachers
from MCU and ordinary people who
were interested. In total 21 people
took part   in the course to develop
their potential. It was an intensive
English course : “Enhancing potential
in teaching English with integration
for new generation teachers” (English
for English Teachers). By focusing on
teaching techniques and enhancing
English skills, as well as making creative
instruction media, learners can develop
and apply their knowledge in teaching
effectively.

51 สถาบันภาษา มจร

Vietnamese language
Course for Personnel
โครงการอบรมภาษาเวียดนาม
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สถาบั น ภาษา ด� ำ เนิ น การจั ด
โครงการอบรมภาษาเวียดนาม   ณ สถาบัน
ภาษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วังน้อย  ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้ ง นิ สิ ต บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ประชาชนทั่วไป จ�ำนวนทั้งสิ้น   ๕๒ รูป/คน
โดยการด�ำเนินโครงการมีกจิ กรรมเพือ่ ส่งเสริม
ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้ฝกึ ทักษะทัง้ ๔ ด้าน คือ
พูด ฟัง อ่าน และเขียน ผ่านการเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรม เช่น การวาดภาพ การท�ำอาหาร
การร้องเพลง และเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยว
ส�ำคัญภายในประเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มี
ความเชี่ยวชาญ และเป็นเจ้าของภาษา

The Language Institute
conducted a Vietnamese language
course at MCU from 24th June – 30th
September 2016. The participants
were students, personnel of the  
university and lay people totaling
around 52 people. The project
included activities promoting
participants to practice the four
skills; listening, speaking, reading
and writing by learning through
arts and culture such as painting,
cooking, singing and learning
about important sites within the
country from language experts
and native speakers.

53 สถาบันภาษา มจร

Burmese Language
Course to Personnel
โครงการอบรมภาษาเมียนมา

สถาบั น ภาษา ด� ำ เนิ น การจั ด
โครงการอบรมภาษาเมียนมา  ณ สถาบัน
ภาษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วังน้อย   ระหว่างวันที่ ๒๔
มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และประชาชนทัว่ ไป จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ ๖๔ รูป/คน โดยการด�ำเนินโครงการ
มีกจิ กรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ได้ฝึกทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน
และเขียน ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เช่น การวาดภาพ การท�ำอาหาร การร้อง
เพลง และเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ
ภายในประเทศ โดยอาจารย์ ผู ้ ส อนที่ มี
ความเชี่ยวชาญ และเป็นเจ้าของภาษา
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Language institute conducted
Burmese language course in MCU during
24 June – 30 September 2559. The
participants were included students,
personnel of university and general
people around 64 people. Whereas, the
project included activities for promoting
participants

Language Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

The Language Institute
conducted a Burmese language
course at MCU from 24th June
– 30 th September 2016. The
participants were students,
personnel of the university and
lay people. Around 64 people
participated in the project which
included activities to practice
the four skills; listening, speaking,
reading and writing by learning
through arts and culture, such
as paintings, cooking, singing and
learning about attractions in the
country from language experts
and native speakers.
55 สถาบันภาษา มจร

Bahasa (Malaysian)
Language Course to Personnel
โครงการอบรมภาษาบาฮาซา (มาเลเซีย)
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สถาบั น ภาษา ด� ำ เนิ น การจั ด
โครงการอบรมภาษาบาฮาซา (มาเลเซีย)  
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วังน้อย   ระหว่างวันที่
๔ กรกฎาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดย
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน
ทั้งสิ้น  ๑๘ รูป/คน
โดยการด�ำเนินโครงการมีกจิ กรรม
เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้ฝกึ ทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน และเขียน ผ่าน
การเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม เช่น การวาดภาพ
การท�ำอาหาร การร้องเพลง และเรียนรู้
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญภายในประเทศ โดย
อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็น
เจ้าของภาษา

The Language Institute
conducted a Bahasa (Malaysian)
language course at MCU from
4th July – 26th September 2016.
The participants were students,
personnel of the university and
lay people. Around 18 people
took part. The project included
activities promoting practice of
the four skills; listening, speaking,
reading and writing. Learning was
through arts and culture such
as, painting, cooking, singing and
learning about attractive sites in
the country by language experts
and native speakers.

57 สถาบันภาษา มจร

Languages Change Lives
ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้
58 รายงานประจ�ำปี 2559
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CHANGE:
ภายใต้ Motto “Languages Change Lives ภาษาเปลีย่ น
ชีวิตคุณได้” เพื่อมุ่งให้การเรียนรู้ด้านภาษาเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
สถาบันภาษาจึงได้จัดท�ำโครงการภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้ โดยเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีช่ือเสียง และประสบผลส�ำเร็จในด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ อาทิเช่น Adam Bradshaw,   Andrew Biggs,  
Christopher Wright,  เต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ์ เป็นต้น
โดยเริ่มด�ำเนินโครงการตั้งแต่เดือน มีนาคม – กันยายน
๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต และ
ประชานทั่วไปที่สนใจเพิ่มเติมเทคนิคความรู้การเรียนภาษาอังกฤษ
ตลอดทั้งโครงการประมาณ ๑,๐๔๑ รูป/คน

Under the Motto
“Languages Change Lives”
focuses on how language learning
is an important part to progress
in work and daily life. Therefore,
the Language Institute organized
several 'Languages Change Lives
Projects' by inviting renowned
and successful English language
speakers such as Adam Bradshaw,
Andrew Biggs, Christopher Wright,
Suphachon Kilnsuwan, etc. The
project was held from March
– September 2016. Altogether
1,041 people attended including
executives, staff, students and lay
people who were interested in
enhancing their English.

59 สถาบันภาษา มจร

โครงการสวดมนต์ปีใหม่
วิถีไทย วิถีพุทธ
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โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรม

โครงการบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

Language Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การท�ำนุบ�ำรุ งพระพุ ทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

61 สถาบันภาษา มจร

New Year chanting
Thai way Buddhist way
ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ว ่ า “สถาบั น
ภาษาที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานด้ า น
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับ
นานาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า   “ผลิตบัณฑิต วิจัย
และพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคม และท�ำนุ
บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม” สถาบั น ภาษา
จึงได้ร่วมกับวัดบ้านท่าคอยนาง ต�ำบล
สวาย อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถี
พุทธ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑
มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้บ�ำเพ็ญคุณงามความ
ดี เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อันจะ
ช่วยให้สังคมไทยเกิดความสันติสุข โดย
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒๑ รูป/คน
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With the vision “A Language Institute
with quality and standards in language, religion
and arts & culture at an international level” and
conforming with the mission of the university
“producing graduates, researching, developing and
supporting Buddhism and providing an academic
service to society”. The Language Institute and
Baan Tha Khoi Nang village in Sri Saket province
organized a New Year Chanting project called
“Thai way, Buddhist way” from 30th December
2015 – 1st January 2016. 321 people were involved.
The ceremony promoted Buddhist devotees'
merit making, said farewell to the old year,
welcomed the new year and wished that Thai
63 สถาบันภาษา มจร

Promoting Cultural Activities
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดควบคู่กับกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
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สถาบั น ภาษา ได้ ต ระหนั ก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ของประเพณี ไ ทย และร่ ว ม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดควบคู่กับกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่
วิถีไทย วิถีพุทธ มีลักษณะเป็นกิจกรรม
แบบพุ ท ธบู ร ณาการ โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้
ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ต ระหนั ก รู ้ เ ห็ น ความ
ส�ำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้เรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาผ่านพิธีกรรมต่างๆ ในพระพุทธ
ศาสนา   การฟั ง เทศน์ ฟ ั ง ธรรมเพื่ อ
เสริมธรรม โดยสถาบันภาษาได้ด�ำเนิน
กิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
– ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดท่าคอยนาง
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น ๓๒๑ รูป/คน

The Language Institute is
aware of the value of Thai culture
and actively conserves arts and
culture. It organized a parallel
course alongside the New Year’s
Chanting “Thai way, Buddhist way”.
The activity consisted of Buddhist
integration focusing on participants
being aware of and seeing the
importance of Thai local arts and
culture. This included learning
Buddhism through different rituals  
of Buddhism e.g. listening to
sermons to enhance the dhamma.
The Language Institute conducted
the activity on 30th December 2015
– 1st January 2016 at Tha Khoi Nang
village, Sri Saket. Altogether 321
people participated in the event.

65 สถาบันภาษา มจร

Samanera Yenyim

โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อมุ ่งเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุ ทธศาสนา
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Initiating Public benefits
Novice:
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สถาบัน
ภาษามั่งเน้นเพื่อให้บุคลากรสถาบันภาษา
ได้เห็นถึงคุณค่าของการเสียสละต่อส่วน
รวม และการร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีงาม
ให้ กั บ สั ง คม จึ ง ได้ จั ด โครงการบ� ำ เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์
โดยการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน ซึง่ มีเยาวชนทัง้ จากกรุงเทพ ศรีสะเกษ
และพื้นที่ใกล้เคียงบรรพชาเป็นสามเณร
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดท่าคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒๔ รูป/คน

Social and public benefit
activities are the ones that the
Language Institute focuses on with
the aim that the personnel will see
value in making public sacrifice. So
the  Language Institute organized a
summer novice ordination focusing
on youths  from Bangkok, Sri Saket
and surrounding areas to be ordained
as Buddhist during the 5th – 15th
April 2016 at Tha Khoi Nang village,
Sri Saket province. Altogether 324
people participated in the project.
67 สถาบันภาษา มจร

โครงการจัดการความรู้
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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โครงการการ
บริหารความเสี่ยง
ของสถาบันภาษา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่สถาบันภาษา

Language Institute of
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

69 สถาบันภาษา มจร
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Knowledge management
for organization of learning
โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถาบันภาษา ได้จัดโครงการจัดการความรู้สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน
๒๕๕๙ ณ ห้องสันติศึกษา สถาบันภาษา โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจาก ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองวิชาการ
กองกิจการวิทยาเขต ส�ำนักทะเบียนและวัดผล  ส�ำนักงาน
ประกันคุณภาพ  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  โครงการ
หลักสูตรสาขาสันติศกึ ษา จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้
๓๑ รูป/คน โดยในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการ
ความรูใ้ นมหาจุฬากับงานประกันคุณภาพ” โดย พระมหา
สุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการความรู้ที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันภาษา และ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพองค์กรอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์
สุรพงษ์ ศุภจรรยา กรรมการบริหารและที่ปรึกษา บริษัท
เดอะ  แลคเชอร์ คอนซัลติง พลัส จ�ำกัด และในวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมอบรมได้สัมมนาเชิงปฏิบัติ
การร่วมกันเพื่อก�ำหนดองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
ท�ำให้ได้องค์ความรูร้ ว่ มกันจ�ำนวน ๑ องค์ความรูค้ อื “การ
เขียนโครงการเพือ่ ใช้ในการประกันคุณภาพ” ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วม
อบรมได้มมี ติรว่ มกันทีจ่ ะประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความ
รู้ร่วมกันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙   

The Language Institute organized a 'Knowledge
Management' workshop from the 20th – 21st September
, 2016 in the Peace Room. Participants included 6
departments: Academic division, Campus Affairs division,
Registration and Evaluation office, Quality Assurance
office, International Buddhist Studies College (IBSC) and
Peace Studies programme with a total of 31 people. On
20th September 2016 the participants listened to special
lectures under the topic “Knowledge Management
in MCU with Quality Assurance” by Phramaha Suthat
Tissarawathee, Assistant Rector for Quality Assurance;
“Desirable Knowledge Management of MCU” by Asst.
Prof. Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso, director of the
Language Institute and also a special lecture on the topic
“Knowledge Management for sustainable organization
development” by special lecturer Ajahn Surapong
Supachanya, executive director and advisor for The
Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. On 21st September
2016 the participants held a workshop to establish
knowledge management in developing the university.
The workshop gained knowledge about “Writing project
for the use of quality assurance” and the participants
agreed in the meeting to exchange their knowledge
together again on November 2016.
71 สถาบันภาษา มจร

Risk management
of language institute

โครงการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
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สถาบันภาษา ได้จัดโครงการบริหาร
ความเสีย่ งของสถาบันภาษา เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ สถาบั น ภาษา โดยวิ ท ยากรพิ เ ศษ
อาจารย์โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี และ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   โดยการจัดโครงการมีส่วนงานเข้า
ร่วมโครงการจ�ำนวน ๙ ส่วนงาน ประกอบด้วย
๑) สถาบันภาษา
๒) กองวิชาการ
๓) ส�ำนักงานประกันคุณภาพ
๔) ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
๕) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
๖) ส�ำนักทะเบียนและวัดผล
๗) กองกลาง
๘) ส่วนหอสมุดกลาง
๙) โครงการหลักสูตรสันติศึกษา รวม
ทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน โดยในการอบรมวิทยากรได้มี
การแลกเปลี่ยนปัจจัยความเสี่ยงที่พบบ่อยในการ
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย แนะน�ำวิธกี ารป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

The Language Institute
organized a risk management talk
on 23rd August 2016 by inviting
the special lecturer Ajahn Phokhai
Sriratanobhas, Assistant Rector
and Director of Risk Management
Center, Chulalongkorn University.
There were 30 attendees from
9 divisions, namely 1. Language
Institute 2. Academic division 3.
Office of Quality Assurance 4. Office
of Internal Audit 5. International
Buddhist Studies College 6. Office of
Registrar and Evaluation 7. Central
Office 8. Central Library division
and 9. Peace Studies Programme. It
was found that all the participants
were satisfied in every aspect of the
training with an average score of 4.50
at a good level (90 percent).
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Potential Development
of executives and staff of the language institute
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษา

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญปัจจัยหนึ่งในการน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ สถาบันภาษาจึงได้
มีการจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษาทุกปี โดยใช้งบประมาณ
ของกองทุนสถาบันภาษาในการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สถาบันภาษา
ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อด�ำเนินงาน แบ่งเป็น
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ตนเอง
รับผิดชอบเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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๒. ให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน
๒๕๕๙ เพื่อให้บุคลากรสถาบันภาษาได้เรียนรู้ แนวทางการ
บริหารงานที่ดี เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำมา
ประยุกต์และปรับใช้กับการด�ำเนินงานของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. กิจกรรมจัดท�ำแผนพัฒนาสถาบันภาษา ระยะ ๕
ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพือ่ ระดมความคิดจากบุคลากรและ
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบัน
ภาษา เพื่อน�ำความคิดต่างๆ มาหลอมรวมเป็นแนวทางการ
ด�ำเนินงานของสถาบันในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควบคู่กับแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒
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Potential development of personnel is one of the crucial factors for success in implementing our vision.  Consequently
the Language Institute organizes potential development for executives and staff of the Language Institute every year by using
the budget from our fund set aside to support this development. For the fiscal year 2016, the Language Institute’s budget
was allocated into:
>> Encouraging personnel to participate in different courses related to their work and responsibilities to enhance
their skills in working more effectively.
>> Letting personnel participate in a study tour to the Language Institute of Chaing Mai University during 28th – 29th
September in order for our staff to explore and to learn good, systematic and effective methods of administration that they
can then apply and adapt in their work at the Language Institute of MCU.
>> A five-year development plan meeting of the Language Institute (2017 - 2021) was set up to brainstorm ideas
from personnel and all the sectors involved with the running of the Language Institute. The outcome is to unite the ideas in
approaching the work of the Language Institute for the next five years by going along with the phase 12 development plan
of the university.

75 สถาบันภาษา มจร

สรุปความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ๒๕๕๙
โครงการ

ผลการด�ำเนินงาน

แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑. โครงการอบรมภาษาเวียดนามให้แก่บุคลากร
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๒. โครงการอบรมภาษาเมียนมาให้แก่บุคลากร
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๓. โครงการอบรมภาษาบาฮาซา (มาเลเซีย) ให้แก่บุคลากร
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน “๑ คนต่อ ๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ”
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๕. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๖. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส�ำหรับนิสิต
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๘. โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๙. โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรมภาษา และศาสนา
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
ผลการด�ำเนินงานแผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน					
๙/๙
											
ร้อยละ ๑๐๐
แผนงาน : ขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๐.โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ (MCU 001 – MCU 006)
        ด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
๑๑.โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย (๒ วิชา มจร ๐๐๑ – มจร ๐๐๒)
        ด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
๑๒.โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU – GET)
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๑๓.โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๑๔.โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๑๕.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๑๖.โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
    
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๑๗.โครงการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
                 ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๑๘.โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
  
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๑๙.โครงการภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
ผลการด�ำเนินงานแผนงาน : ขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา				
๘/๑๐
											
ร้อยละ ๘๐.๐๐
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒๐.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๒๑.โครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
๒๒.โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
ผลการด�ำเนินงานแผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
		
๓/๓
											
ร้อยละ ๑๐๐
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๒๓.โครงการวิจัยในชั้นเรียน
        ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
ผลการด�ำเนินงานแผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
๑/๑
											
ร้อยละ ๑๐๐
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙				
๒๑/๒๓
											
ร้อยละ ๙๑.๓๑
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สรุปความพึงพอใจ

ของผู ้เข้าร่วมโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ๒๕๕๙
				

โครงการ

แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑. โครงการอบรมภาษาเวียดนามให้แก่บุคลากร
๒. โครงการอบรมภาษาเมียนมาให้แก่บุคลากร
๓. โครงการอบรมภาษาบาฮาซา (มาเลเซีย) ให้แก่บุคลากร
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน “๑ คนต่อ ๑ ส่วนงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ”
๕. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๖. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส�ำหรับนิสิต
๘. โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์
๙. โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรมภาษา และศาสนา
แผนงาน : ขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๐. โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ (MCU 001 – MCU 006)
๑๑. โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย (มจร ๐๐๑ – มจร ๐๐๒)
๑๒. โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU – GET)
๑๓. โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
๑๔. โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา
๑๖. โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๑๗. โครงการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
๑๘. โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
๑๙. โครงการภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒๑. โครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ
๒๒. โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผลการด�ำเนินงานแผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๒๓. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
สรุปภาพรวมผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ						
			
											

ความพึงพอใจ (ร้อยละ)

  

    ๙๐.๘๐
    ๙๐.๔๐
    ๙๑.๒๐
    ๘๒.๔๐
    ๙๒.๒๐
    ๙๔.๔๐
    ๘๘.๒๐
    ๘๔.๘๐
    ๙๕.๒๐

       โครงการไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙
       โครงการไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙
       ลักษณะโครงการไม่ได้วัดความพึงพอใจ
    ๘๘.๖๐
    ๙๐.๒๐
    ๘๒.๘๐
    ๙๐.๐๐
    ๙๐.๐๐
    ๙๓.๐๐
    ๙๒.๐๐
    ๙๕.๖๐
    ๙๖.๔๐
    ๙๗.๒๐

      ลักษณะโครงการไม่ได้วัดความพึงพอใจ
๙๐.๘๑
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันภาษาในฐานะส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษาได้รับผลประเมินคะแนน
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ๔.๔๒ อยู่ในระดับ ดีมาก

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ

เป้ าหมาย

ผลการประเมิน
ผลการ คะแนนผล
รายตัวบ่งชีต้ ามองค์ ด�ำเนินงาน การประเมิน
ประกอบคุณภาพ

การบรรลุ

องค์ประกอบที่ ๑
ตัวบ่งชี้ ๑.๑
กระบวนการพัฒนาแผน

  ๖ ข้อ

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ การพัฒนาส่วน
งานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

  ๔ ข้อ

     ๕                ๕

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ

  ๔ ข้อ

     ๕

     ๕

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ระบบบริหาร
ความเสี่ยง

  ๕ ข้อ

     ๖

     ๕

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน

  ๔ ข้อ

     ๔

     ๔

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ การส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร

  ๕ ข้อ

     ๖

     ๕

บรรลุ
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คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๑

     

     ๗

     ๕            บรรลุ

๔.๘๓

Language Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ

เป้ าหมาย

ผลการประเมิน
ผลการ คะแนนผล
รายตัวบ่งชีต้ ามองค์ ด�ำเนินงาน การประเมิน
ประกอบคุณภาพ

การบรรลุ

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ กระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรด้านภาษา

  ๔ ข้อ

     ๕

    ๕

บรรลุ

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

  ๕ ข้อ

     ๕

    ๔

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ประสิทธิผลการ
บริการวิชาการด้านภาษา

  ๔ ข้อ

     ๔

   ๔

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ การส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านภาษาและวัฒนธรรม

  ๔ ข้อ

    ๓

   ๓

ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ การประชุมคณะ
กรรมการประจ�ำสถาบันภาษา

  ๕ ข้อ

    ๕

   ๔

บรรลุ

  ๔.๐๘

๔.๐๘

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ประสิทธิผลการ

จัดการเรียนการสอนด้านภาษา

ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
        ๓.๕๑ คะแนน

๑๔๓๒.๔/๓๒๐

			คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๒

๔.๐๑

รวมทุกองค์ประกอบ			
๔.๔๒ การบรรลุ
												 ๑๑/๑๒
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องค์ประกอบที่ ๑

จุ ดที่ควรพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ข้อ ๕ มีเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน ที่ระบุ
ผลการด�ำเนินงานยังไม่ชัดเจน ได้แก่
๑) ปัจจัยเสี่ยงด้านบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวัดทักษะก่อนและหลังการ
อบรม บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายอย่างไร
๒) ปัจจัยเสีย่ งด้านบุคลากรขาดทักษะด้านการเงินและบัญชี ควร
มีฐานข้อมูลก่อนการด�ำเนินการว่ามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไร
ตามเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพ หลังการปรับปรุงกระบวนงานหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Flow process) และมาตรฐานการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน มีอัตราความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างไร

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๓ ประสิทธิผลการบริการวิชาการด้านภาษา
จุ ดแข็ง

แนวทางเสริมจุ ดแข็ง

แนวทางเสริมจุ ดแข็งและปรับปรุ งจุ ดที่ควรพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ข้อ ๖ ควรมีตารางเปรียบเทียบเป้าหมายในแผน
พัฒนาบุคลากร และผลการด�ำเนินการประกอบจะช่วยให้เห็นภาพการ
พัฒนาที่ชัดเจน

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษา

จุ ดแข็ง
๑) มีการบริการวิชาการด้านภาษาอย่างเป็นรูปธรรม และได้ผล
เป็นอย่างดี
๒) มี อ งค์ ก รเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาในระดั บ
นานาชาติ
๓) มีการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง

จุ ดที่ควรพัฒนา
๑) ควรพัฒนาระบบการประเมินและการส�ำรวจความต้องการให้
ครอบคลุมมากขึ้น
๒) ควรสร้างช่องทางสื่อสารกับนิสิตให้ชัดเจน และเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน

แนวทางเสริมจุ ดแข็งและปรับปรุ งจุ ดที่ควรพัฒนา
(ให้ระบุ กรอบเวลา บุ คคลหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ)
๑) มีการเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์การบริการวิชาการด้าน
ภาษา จากองค์กรอื่น เพื่อการบริการวิชาการจะได้หลากหลาย
และบูรณาการ
๒) เพิ่ ม กิ จ กรรมความร่ว มมือในองค์ก ร เครือข่า ยในระดั บ
นานาชาติ
๓) ควรมีระบบที่ดีในการสื่อสารกลางการให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกัน
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๑) มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
๒) มีกิจกรรมสามารถด�ำเนินการได้ตามศักยภาพ

จุ ดที่ควรพัฒนา

๑) การจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ค วรระบุ จ� ำ นวน
โครงการที่ชัดเจน
๒) การจัดท�ำโครงการต้องแยกให้ชดั ว่าเป็นภาระงานทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการหรือว่าเป็นบริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย
๑) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีควรมีกระบวนการได้มาซึ่งแผน
อย่างชัดเจน เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปสูภ่ าระงานและการบริการวิชาการได้อย่าง
สมบูรณ์
๒) กิจกรรมการด�ำเนินการควรจะครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ภารกิจหลักอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
จุ ดแข็ง
๑) มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
๒) มีศักยภาพที่จะด�ำเนินการได้ตามแผน

จุ ดที่ควรพัฒนา
๑) เมื่อมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ใดแล้ว ควรมีโครงการความร่วมมือเพื่อการส่งเสริม และพัฒนาเครือ
ข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
๒) การเผยแพร่กิจกรรมที่ท�ำกับสถาบันอื่นต้องเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ควรจะเผยแพร่ให้สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
ด้วย

แนวทางเสริมจุ ดแข็งและปรับปรุ งจุ ดที่ควรพัฒนา

๑) ควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก่อนการลงนาม
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น และไม่ควรจะลงนามมากเกิน
ไปซึ่งอาจจะไม่สามารถด�ำเนินการได้ครบตามที่ตกลงกันไว้
๒) ควรจัดท�ำผังด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษา
เช่น คณะหรือหลักสูตรต่างๆ เพื่อน�ำผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันภาษา
สถาบันภาษา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน จึงได้สนับสนุนให้
บุคลากรมีการหมุนเวียนเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาศักยภาพเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนา
สถาบันให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่สถาบันวางไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันภาษาได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

วันที่

หลักสูตรการอบรม

สถานที่

วิทยากร

๑

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๒ มกราคม ๒๕๕๙

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน
สหภาพพม่า

สยาดอ ภัททันตะวิโรจนะ
(พระวิปัสสนาจารย์)

๒

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

สัมมนาทางวิชาการ

วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุกเกาหลีใต้

-

๓

นางสาวสุธิดา มีเพียร

๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

การปฏิบัติการระบบ MIS
การงบประมาณ และการคลัง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังน้อย

นางวารี เชื้อปรุง

๔

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

๑๐ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน
สหภาพพม่า

สยาดอ ภัททันตะวิโรจนะ
(พระวิปัสสนาจารย์)

๕

นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔

นายปัญญา นราพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แก่บุคลากรของ มจร
สําหรับปีภาษี ๒๕๕๘

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง C๑๑๕

นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์
รองผู้อํานวยการกองคลังและ
ทรัพย์สิน มจร.

๖

นางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์

26
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ที่

ชื่อ – สกุล

วันที่

๗

นายธวัชชัย จงสุขสันติกุล

๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๘

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
นางสาวสุธิดา มีเพียร
นายประสบ สุระพินิจ
นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์

๑ เมษายน ๒๕๕๙

๙

นางสาวสุธิดา มีเพียร

๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๐

พระบารมี นนทฺธมฺมิโก

๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๑

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๒

นางสาวพิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย

๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๓

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

๑๒ – ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
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หลักสูตรการอบรม
อบรมหลักสูตร Computer Art &

Graphic Design

โครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการปฏิบัติงานโดยใช้วงจร
PDCA แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ
(ส่วนกลาง)
ประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕ –
๒๕๕๗ และเตรียมความพร้อมระดม
ความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาระยะที่
๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรการพัฒนา Mobile
Application บนระบบ Androide
ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการจัดการความรู้
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
(Knowledge Management to
Organization Excellence) ระยะ
ที่ ๒
โครงการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งปี
๒๕๕๙ หลักสูตรเครื่องมือการ
เปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง : ปฏิบัติการ
ไร้ความรุนแรงและการเป็นคนกลาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
จัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ ระยะที่ ๓

สถานที่

วิทยากร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔

-

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔

พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.

อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มจร.

อธิการบดี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (C๑๑๕)
อาคารเรียนรวม

-

ห้องประชุม ๓ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา
มจร.

ทีมวิทยากร The Lecturer

-

-

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

-

Consulting plus

27

ที่

ชื่อ – สกุล

วันที่

หลักสูตรการอบรม

สถานที่

วิทยากร

๑๔

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการ
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

-

๑๕

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
พระมหาเจริญทรัพย์ ธนวุฑฺฒเมธี
นางสาวสุธิดา มีเพียร

๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

อาคาร มวก.
๔๘ พรรษา มจร.

สํานักงานตรวจสอบภายใน

๑๖

นางสาวสุธิดา มีเพียร

๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙

อบรมจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์กร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

๑๗

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์

๒ กันยายน ๒๕๕๙ ๒๕๕๙

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่” รุ่นที่ ๑

อาคาร มวก.
๔๘ พรรษา มจร.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

๑๘

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์

๒๑ สิงหาคม – ๑๓ พฤศจิกายน

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

83 รายงานประจ�ำปี 2559

หลักสูตร Mini Master of

Management Program (MMM)

ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบต
ั ิการ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
>> แผนพัฒนาสถาบันภาษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
>> โครงการ และงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
>> แผนการด�ำเนินงานและโครงการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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แผนพัฒนาสถาบันภาษา ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับร่าง)

สถาบันภาษาได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสถาบัน ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้สถาบันภาษาเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์
ที่วางไว้
สถาบันภาษาจึงได้รว่ มกับผูท้ รงคุณวุฒเิ ชีย่ วชาญด้านการวางแผนและนโยบาย (อาจารย์ศริ วิ ชิ ดโนทัย ต�ำแหน่ง
ทีป่ รึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ) และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการร่วมจัดท�ำแผน
พัฒนาสถาบันภาษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยได้มีการประชุมเพื่อร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาสถาบันภาษา ระยะ
๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ครัง้ ที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ฮอไรซั่น วิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. ผู้
บริหารและบุคลากรสถาบันภาษาร่วมกันในการก�ำหนดแผนพัฒนาสถาบันภาษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผล
จากการประชุมระดมความคิดเห็นท�ำให้สถาบันภาษาได้ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันภาษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ครัง้ ที่ ๒
หลังจากได้ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันภาษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สถาบันภาษาได้จัดให้มีการ
วิพากษ์แผนดังกล่าวอีกครั้งในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อทบทวนความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และพันธกิจหน้าที่ของสถาบันภาษา โดยมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
เป็นประธานในการร่วมวิพากษ์แผน

85 สถาบันภาษา มจร

(ร่าง)
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โครงการ และงบประมาณ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
กรอบการจัดสรรรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายการ

		
รวมทั้งสิ้น
  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ผลผลิตที่ ๑ : ผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
  ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ
๑.๒ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑.๓ เงินประจ�ำต�ำแหน่งทางวิชาการ
๑.๔ ค่าตอบแทนต�ำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ
-  ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
-  รองผู้อ�ำนวยการสถาบัน
-  ผู้อ�ำนวยการส่วน
๒. ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
  ๒.๑ ค่าตอบแทน
  ๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ)
  ๒.๒ ค่าใช้สอย
  ๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท�ำการ
- ค่าพาหนะอาจารย์พิเศษ
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่
  ๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  ๓) ค่าจ้างเหมาบริการ
  ๔) ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการประจ�ำสถาบัน

ในงบ
๔,๒๔๐,๐๘๐.๐๐
๔,๑๖๐,๐๘๐.๐๐
๔,๐๙๐,๐๘๐.๐๐
๒,๙๒๐,๐๘๐.๐๐
๒,๓๘๒,๔๘๐.๐๐
๕๓๗,๖๐๐.๐๐
๒๖๘,๘๐๐.๐๐
๒๖๘,๘๐๐.๐๐
๙๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐

นอกงบ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน
๓,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
-

๓,๗๑๕,๐๐๐.๐๐
๓,๖๔๕,๐๐๐.๐๐
๓,๐๔๕,๐๐๐.๐๐
๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐
๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐
๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
-

		

งบประมาณรวม
๑๐,๙๗๕,๐๘๐.๐๐
๑๐,๘๒๕,๐๘๐.๐๐
๘,๓๘๕,๐๘๐.๐๐
๔,๘๒๕,๐๘๐.๐๐
๒,๓๘๒,๔๘๐.๐๐
๑,๙๐๕,๐๐๐.๐๐
๕๓๗,๖๐๐.๐๐
๒๖๘,๘๐๐.๐๐
๒๖๘,๘๐๐.๐๐
๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐

87 สถาบันภาษา มจร

		

รายการ

กรอบการจัดสรรรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
นอกงบ
ในงบ
งบประมาณรวม
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน

- ค่าจัดประชุมเฉพาะกิจ/ประสานทั่วไป
๕๐,๐๐๐.๐๐
     ๕๐,๐๐๐.๐๐
- ค่ารับรองพิธีการ
๑๐,๐๐๐.๐๐
     ๑๐,๐๐๐.๐๐
- ค่าเอกสาร/เข้าเล่ม
๑๐,๐๐๐.๐๐
     ๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๔ ค่าวัสดุ
๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐      ๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๑) วัสดุส�ำนักงาน
๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
     ๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๒)  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
     ๓๐,๐๐๐.๐๐
  ๓) ค่าประชาสัมพันธ์หลักสูตร
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
     ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๔) ค่าวัสดุการศึกษา
  (ซื้อหนังสือ/สื่อทางการศึกษาอื่นๆ เข้าห้องสมุด)
๑๐๐,๐๐๐.๐๐      ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
  ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับส�ำนักงาน จ�ำนวน ๑ ชุด		-		-		-		  ๒) เก้าอี้เล็กเชอร์ ที่นั่งและหลังพิง
  ๓)  เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จ�ำนวน ๑ เครื่อง
  ๔) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จ�ำนวน ๑ เครื่อง -		 -		 -		   ๕) เครื่องท�ำบัตรแบบหัวเดียว จ�ำนวน ๑ เครื่อง
  ๔. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐      ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๑) โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ
  (MCU 001 - MCU 006)
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
      ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๒) โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย
  ๒) (มจร๐๐๑, มจร๐๐๒)
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๓) งานจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET)
๑๐๐,๐๐๐.๐๐       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๔) งานการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับ
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐       ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๕) โครงการพัฒนาต�ำราด้านภาษา
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐       ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๖) โครงการจัดท�ำวารสารภาษาและวัฒนธรรม มจร.
๕๐,๐๐๐.๐๐
      ๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๗) โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อพัฒนา
      หลักสูตรตามข้อบังคับ                
                    ๕๐,๐๐๐.๐๐
      ๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๘) โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อยกระดับความ
    ร่วมมือสถาบันภาษาสู่อาเซียน
           -                  ๕๐,๐๐๐.๐๐
      ๕๐,๐๐๐.๐๐
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รายการ

กรอบการจัดสรรรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
นอกงบ
ในงบ
งบประมาณรวม
มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน

  ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ
         ๗๐,๐๐๐.๐๐     ๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐    ๖๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
  เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
         ๗๐,๐๐๐.๐๐     ๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐    ๖๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
  ๑) โครงการอบรมภาษาส�ำหรับผู้บริหารและบุคลากร
    -       ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐    ๑๕๐,๐๐๐.๐๐     ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๑ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้บริหาร
        และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
    -       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐   
        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๒ โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
    -       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
    -       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน
    -       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๕ โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้าน
        ภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์
    -       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๖  โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
         ระดับบัณฑิตศึกษา
    -       ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
         ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๗ โครงการอบรมภาษาอาเซียนส�ำหรับผู้บริหารและบุคลากร     -       ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
         ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๑.๘ โครงการสัมมนาก�ำหนดทิศทางและมาตรฐานทางภาษา
    -       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐       ๒๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๒) โครงการอบรมภาษาส�ำหรับนิสิต และบุคคลทั่วไป
    -       ๕๗๐,๐๐๐.๐๐       ๓๐๐,๐๐๐.๐๐       ๘๗๐,๐๐๐.๐๐
  ๒.๑ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
    -       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
         ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๒.๒ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
    -       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
         ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๒.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส�ำหรับนิสิต
    -       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
         ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๒.๔ โครงการภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป
    -       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
         ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ๓) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและสังคม
    -       ๑๒๐,๐๐๐.๐๐
         ๑๒๐,๐๐๐.๐๐
  ๓.๑ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง
    -         ๓๐,๐๐๐.๐๐
           ๓๐,๐๐๐.๐๐
  ๓.๒ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชน     -         ๓๐,๐๐๐.๐๐
           ๓๐,๐๐๐.๐๐
  ๓.๓ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและสังคม
    -         ๖๐,๐๐๐.๐๐
           ๖๐,๐๐๐.๐๐
  ๓.๔ โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
           ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๓.๕ โครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (General Japanese)
           ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  ๓.๖ โครงการหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (General Chinese)
           ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
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รายการ

  ๔) โครงการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
  ๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
        และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา
  ๔.๒ โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  ๔.๓ กิจกรรมบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
  ๔.๔ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
  แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
               ศิลปะ และวัฒนธรรม
  ผลผลิต : ผลงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
  เงินอุดหนุนโครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ๑)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
  ๒)  โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
  แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
  ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
  ๑. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการวิจัยสถาบัน
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กรอบการจัดสรรรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
นอกงบ
ในงบ
งบประมาณรวม
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน
๗๐,๐๐๐.๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๒๐,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
-

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
-

-

๗๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

๘๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

แผนการด�ำเนินงานและโครงการประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 รายการ			งบประมาณ

								
				

		

ปี พ.ศ.๒๕๕๙			ปี พ.ศ.๒๕๖๐					ผู ้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

												
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
												 				
    ๑) โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาอังกฤษ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
      พม.ราชัน
        (MCU 001 - MCU 006)
    
      
    ๒) โครงการจัดท�ำต�ำราภาษาไทย
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
      พม.ราชัน
        (๒ วิชา,มจร๐๐๑, มจร๐๐๒)
   ๓) งานจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(MCU-GET)
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
      ส่วนวิชาการ
   ๔) งานการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับ
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
   
      ส่วนวิชาการ
   ๕) โครงการพัฒนาต�ำราด้านภาษา
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
      พม.ราชัน
   ๖) โครงการจัดท�ำวารสารภาษาและวัฒนธรรม มจร. ๕๐,๐๐๐.๐๐
      ดร.รุ่งโรจน์
   ๗) โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อพัฒนา
๕๐,๐๐๐.๐๐
      ส่วนวิชาการ
       หลักสูตรตามข้อบังคับ
   ๘) โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
      พระบารมี
       สถาบันภาษาสู่อาเซียน
   ๙) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้บริหาร
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
      พระวิศิษฐกุล
        และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
      
  ๑๐) โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
           นายกัมปนาท, นางสาวทัดเพ็ญ
๑๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
      พระวิศิษฐกุล
  ๑๒) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน    
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
นางสาวมนัสชนก, นางสาววิไล
  ๑๓) โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
      นายธวัชชัย
        ด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับคณาจารย์
  ๑๔) โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
๒๐๐,๐๐๐.๐๐   
  
      นายพิพัฒน์
        ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนการด�ำเนินงานและโครงการประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 รายการ			

งบประมาณ
								
   ๑๕) โครงการอบรมภาษาอาเซียน
           ส�ำหรับผู้บริหารและบุคลากร
   ๑๖) โครงการสัมมนาก�ำหนดทิศทาง
           และมาตรฐานทางภาษา
   ๑๗) โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร
         ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
   ๑๘) โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
   ๑๙) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส�ำหรับนิสิต
   ๒๐) โครงการภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิต
         และบุคคลทั่วไป
   ๒๑) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง
   ๒๒) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
         เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชน
   ๒๓) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
         เพื่อชุมชนและสังคม
   ๒๔) โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
         (General English)
   ๒๕) โครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
         (General Japanese)
   ๒๖) โครงการหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป
         (General Chinese)
  
   ๒๗) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
         และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา
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๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐

ปี พ.ศ.๒๕๕๙			
ปี พ.ศ.๒๕๖๐					
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

		

ผู ้รับผิดชอบ
     นายพิพัฒน์
     
     พระมหาราชัน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

           พระมหาอาศิร, นายกัมปนาท

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐

           พระมหาอาศิร, นายกัมปนาท
พระมหาราชัน, พระบารมี
พระมหาราชัน, พระบารมี

๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐

      พระบารมี
      พระบารมี

๖๐,๐๐๐.๐๐

      พระบารมี
     

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐

      นางสาวมนัสชนก
      นางสาววิไล
     นางสาวมนัสชนก
     นางสาววิไล
     นางสาวมนัสชนก
              นางสาววิไล

     ดร.รุ่งโรจน์
     นายกัมปนาท

แผนการด�ำเนินงานและโครงการประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 รายการ			

งบประมาณ
								

		

ปี พ.ศ.๒๕๕๙			
ปี พ.ศ.๒๕๖๐				
ผู ้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.		

  ๒๘) โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๕๐,๐๐๐.๐๐
   พระมหาราชัน
  ๒๙) กิจกรรมบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
   นางสาวสุธิดา
  ๓๐) กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
    
   นางสาวสุธิดา
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
   ศิลปะ และวัฒนธรรม		 													
   ๑)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๕๐,๐๐๐.๐๐
   พระบารมี
   ๒)  โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
๓๐,๐๐๐.๐๐
   พระบารมี
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา															
   ๑) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
๒๐,๐๐๐.๐๐
   ดร.พิณจ์ทอง
   ๒) โครงการวิจัยสถาบัน
๕๐,๐๐๐.๐๐
   ดร.รุ่งโรจน์
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ติดต่อสถาบันภาษา
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