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พันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อสังคมด้านวิชาการและบริ การสังคมของหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
พิจารณาได้จากความเชื่อมโยงของชุดวิชาภาษาอังกฤษต่อการพัฒนาและบริ การสังคม โดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในสังคม ความเชื่อมโยงนี้จะเห็นได้จากหลักสู ตรภาษาอังกฤษและการผลิต
ชุดฝึ กอบรมและการฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้าในโครงการบริ การวิชาการเพื่อสังคม ซึ่ งเป็ นพันธกิจในด้าน
บริ การสังคม
พันธกิจด้านบริ การสังคมเป็ นหนึ่งใน พันธกิจสี่ ประการของมหาวิทยาลัยไทย กล่าวคือ การเรี ยน
การสอน การวิจยั การบริ การสังคม และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทใน
ประเด็นสาคัญคือการศึกษาปั ญหาของสังคม การมีส่วนร่ วม การค้นพบความเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรเทา
ปัญหา และการพบข้อค้นพบเพื่อชุมชนวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร. ปิ ยะวัฒน์ บุญ-หลง ใน keynote
speech “University Social Engagement In Thailand” ใน การประชุมสัมมนาเรื่ อง Academic and Social
Engagement in Higher Education 2016 )
พันธกิจเพื่อสังคมเป็ นสิ่ งที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องปฏิบตั ิและดาเนินการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เห็นความสาคัญ และดาเนินการตามแนวคิดการทางานเพื่อบริ การสังคมที่เป็ นเป็ นรู ปธรรมหลากหลาย
พัฒนาเพิ่มเดิมจากบทบาทด้านพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการที่อยูใ่ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตร มาสู่ รูปแบบการทางานที่เป็ นรู ปธรรมต่อสังคมมากขึ้น
ความเชื่อมโยงของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มี 2 ลักษณะ คือ (1) การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรปริ ญญาตรี แขนง
ภาษาอังกฤษ และหลักสู ตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ และ (2) การผลิตชุดฝึ กอบรมและจัดฝึ กอบรมแบบ
เผชิญหน้าให้บริ การแก่สังคม โดยครอบคลุมการการนาชุ ดวิชาในหลักสู ตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
และผลิตชุดฝึ กอบรมต่างๆ จัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสังคม ทั้งสองลักษณะนี้ป็นการ
สอดคล้องกับ พันธกิจเพื่อสังคมจากมุมมองของงานวิชาการ และ พันธกิจเพื่อสังคมจากมุมมองของ
โครงการการบริ การวิชาการเพื่อสังคม
ในบทความนีจ้ ะเน้ นทีห่ ลักสู ตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชี พและชุ ดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษของ
ผู้เขียนบทความ ในบริบทและบทบาทของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

1. พันธกิจเพือ่ สั งคมจากมุมมองของงานวิชาการ
แนวคิดเรื่ องภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพแพร่ หลายมาหลายทศวรรษ เป็ นพันธกิจทางวิชาการ และ
ขยายตัวเป็ นพันธกิจเพื่อบริ การสังคม ตอบสอนงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่
การฝึ กอบรมบุคลากรภาษาอังกฤษเฉพาะในระยะสั้นเร่ งด่วน สื บเนื่องจากความต้องการพัฒนาภาษาเพื่อ
การสื่ อสารกับนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ที่จดั ทาขึ้นโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์
เป็ นพันธกิจทางวิชาการ ด้วยสาขาวิชาฯเห็นความสาคัญของการเรี ยนการสอนภาษาที่เชื่อมโยงกับการ
ทางานจริ ง การใช้ภาษาจริ ง จึงได้ผลิตชุดการเรี ยนการสอนด้านภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม จานวน 10 หลักสู ตร และยังมีการฝึ กอบรมต่าง ๆ สื บเนื่องจากหลักสู ตรนี้ใน
โครงการบริ การวิชาการเพื่อสังคม เป็ นพันธกิจด้านบริ การสังคมที่มีความหลากหลาย ให้บริ การทาง
ภาษาทั้งไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และเสี ยค่าใช้จ่าย
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ( English for Specific Purposes) เป็ นวิชาภาษาอังกฤษที่เน้น
วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ธุ รกิจ งานสานักงาน ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว มีลกั ษณะเฉพาะสรุ ปได้
ดังนี้ (Hutchinson and Waters, 1998; Dudley-Evans and St John, 2012)
1. เน้ นที่ผ้ เู รี ยน มีการสารวจความต้องการของผูเ้ รี ยน (need analysis) ว่าผูเ้ รี ยนต้องการอะไรบ้าง
2. วิเคราะห์ ภาษาเฉพาะทีใ่ ช้ วิเคราะห์ระดับของภาษา (register analysis) รวมถึงตัวภาษาและ
ข้อความต่อเนื่อง (discourse analysis) เพื่อนามาออกแบบหลักสู ตร (syllabus design) และสร้าง
เนื้อหา
3. ออกแบบหลักสู ตร โดยเริ่ มจากคาถาม what when where why how
What หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวภาษาที่ตอ้ งใช้ ร่ วมกับวิธีการเรี ยนการสอน พัฒนาเป็ นหลักสู ตร
ส่ วนคาถาม who สาหรับใคร Why เพื่อใคร Where ที่ไหน When เมื่อไร สารวจจาก
กลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนและสภาพการณ์การเรี ยน
ประเด็นสาคัญที่ Dudley-Evans and St John (2012: 27) นาเสนอคือ เรื่ องการวิเคราะห์ระดับ
ของภาษา รวมไปถึงไวยากรณ์ คาศัพท์ในขอบข่ายอาชีพนั้นๆ ซึ่ งต้องมีศึกษาวิจยั ลักษณะเฉพาะของภาษา
ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ เป็ นการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มหนึ่ง (genre) การจัดทาหลักสู ตรต้องมีพ้นื ฐานจากความ
ต้องการของวิชาชีพนั้นๆ โดยมีขอ้ มูลที่แน่นอนเชิงประจักษ์ประกอบ
4. ใช้ authentic text
ชุดวิชาด้านภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ หรื อที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ (ESP courses) นี้ เน้นที่การนา
เอกสารที่ใช้จริ งในการทางานมาให้ศึกษา เรี ยนภาษาจากตัวบทที่ใช้จริ ง ภาษาที่ใช้ในการทางานจริ ง
เช่นภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุ รกิจ เลขานุการ โรงแรม ซึ่ งเป็ นการพัฒนามาจากการสอนภาษาแบบเดิม
ที่ผสู ้ อนสร้างเอกสารการสอนขึ้นเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาศัพท์ และ สานววนภาษาที่ใช้ในการทางาน
จริ ง
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5. ร่ วมมือกับเจ้ าของเนือ้ หาทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะ และซับซ้อน เช่น ภาษาที่ใช้งานพยาบาล แพทย์
วิศวกร ที่มีศพั ท์เฉพาะจานวนมาก
ความจริ ง ESP ยังหมายรวมถึงภาษาอังกฤษสาหรับงานวิชาการ (English for Academic
purposes) ด้วย แต่มิได้เน้นในหลักสู ตรประกาศนียบัตรเฉพาะอาชีพ ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิชาการ
อาจเป็ นวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการอ่าน การเขียน งานวิชาการหรื อนาเสนองานในที่ประชุม
ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุมสัมมนา ซึ่งเป็ นหน่วยการสอนอยูใ่ นวิชาภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่
สานักงานสาหรับหลักสู ตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชี พ และวิชาเอกต่ างๆ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เริ่ มใน
ปี 2528 และได้พฒั นาวิชาเอกตามความต้องการของสังคมเพิ่มขึ้น มี 10 วิชาเอก เป็ นหลักสู ตร 30 หน่วย
กิต วิชาละ 6 หน่วยกิต
โครงสร้างแต่ละหลักสู ตรประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การใช้
ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกของแต่ละหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ มีวชิ าเอกตามลาดับการเปิ ดสอน
หลักสู ตรดังนี้
2528 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
2530 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุ รกิจ
2535 ภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
2536 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2538 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสาธารณสุ ข
ภาษาอังกฤษสาหรับผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
2539 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง
ภาษาอังกฤษสาหรับการเกษตร
สาขาวิชาฯได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ เฉพาะอาชีพ (1 ปี ) เป็ น
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2544 และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
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ชุดวิชาภาษาอังกฤษในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ยังมีบทบาทอื่นๆ
อีกดังนี้
- เป็ นวิชาเลือกและบังคับในหลักสู ตรหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกสารสนเทศทัว่ ไป ได้
กาหนดให้ชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษและชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน
เป็ นชุดวิชาในหมวดวิชาแกน ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งได้
สาขาวิชาวิทยาการจัดการกาหนดชุ ดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ชุดวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม และชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักธุ รกิจ เป็ นชุ ดวิชา
ในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
- เป็ นวิชาเลือกเสรี ของทุกหลักสู ตรในมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพเริ่ มจากการศึกษาความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน ระบุในหลักกการและเหตุผลของหลักสู ตร วิธีสอน ใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ใช้
เอกสารการสอนซึ่งมีซีดีเสี ยงประกอบ มีการสอนเสริ ม (10111) นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
(11304, 11305) การประเมินผล สอบไล่ มีกิจกรรมประจาชุดวิชา เก็บคะแนน 20 คะแนน
การพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
เนื่องจากในหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรมีวชิ าที่เรี ยนร่ วม 4 วิชา ซึ่ งเป็ นภาษาอังกฤษทัว่ ไป ทั้งทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์และบริ บททัว่ ไป เป็ นพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ในที่น้ ีจะ
กล่าวถึงการพัฒนาวิชาเอก ซึ่งเป็ นวิชาเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนก้าวหน้ า
ไปอย่ างไม่ หยุดยั้ง ควรปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ ต้องมีการพัฒนาทางวีการ
เรี ยนการสอนและศัพท์ สานวนภาษาที่ใช้ เนื่องจากชุดวืชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพมิได้เกี่ยวข้องภาษา
พื้นฐานเท่านั้น การใช้ ภาษาในบริ บทใหม่ท้ งั ฟังพูดอ่านเขียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุดวิชาที่บริ บท และ
เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ตามเทคโนโลยีออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง เช่นชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสาหรับผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก
การปรับปรุ งเพือ่ ให้ หลักสู ตรมีคุณภาพยิง่ ขึน้ และสามารถตอบสนองพันธกิจต่ อสั งคมในด้ าน
วิชาการและบริการสั งคมได้ มากขึน้ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หลักสู ตร เพิ่มการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งเพิ่มในหลักสู ตร
2. เนือ้ หา
- ในเรื่ องภาษาควรสารวจความต้องการ หรื อ need analysis ว่ามีความต้องการพิเศษ
เพิ่มเติมสิ่ งใดบ้าง ในรายละเอียดเรื่ อง บริ บท ประเด็นภาษา ศัพท์ สานวนที่ใช้
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เนื่องจากเนื้ อหาของชุดวิชาได้พฒั นามาระยะหนึ่งแล้ว มีบางชุดวิชาได้ปรับปรุ งไปแล้ว
- ร่ วมมือกับเจ้าของเนื้ อหาในศาสตร์ น้ นั ๆ เพื่อพัฒนาบทเรี ยนที่ถูกต้อง ตามที่ใช้ในบริ บท
จริ ง และทันกับเหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลง
3. วิธีการเรียนการสอน
- การเรี ยนการสอน เน้นภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ หรื อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยมีวชิ า
ภาษาทัว่ ไปเป็ นพื้นฐาน
- ควรจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกชุดวิชา นอกเหนือไปจาก
เอกสารตีพิมพ์ (print) และซีดีเสี ยง
- ควรจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ หรื อ eLearning ที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนอย่าง
เข้มข้น เพื่อมุ่งเน้นที่การฝึ กการใช้ภาษาอย่างแท้จริ ง สามารถปรับเนื้อหาให้ทนั สมัย
ตามเหตุการณ์ ซึ่งอาจจัดเป็ นส่ วนพื้นฐานภาษา และส่ วนที่ตอ้ งทาให้ทนั สมัย สด (live)
ตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ
- มีการฝึ กปฏิบตั ิซ่ ึงอาจเป็ นการฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้าเป็ นการสรุ ปทบทวน wrap up
เพื่อเตรี ยมผูเ้ รี ยนสาหรับงานอาชีพ ในตอนจบหลักสู ตร โดยเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการ หรื อหน่วยงานที่ตอ้ งใช้วชิ าชีพนั้นๆ เป็ นการ ฝึ กปฏิบตั ิที่ได้ใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริ งเพิม่ เติม
- มีการศึกษาวิจยั เป็ นระยะ สารวจความต้องการของอาชีพที่ตอ้ งการเน้นภาษาด้านใด ณ
สถานการณ์เร่ งด่วนใด เช่น การท่องเที่ยว
- มีความเคลื่อนไหว ปรับปรุ งในแต่ละภาคการศึกษาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ซึ่ ง
สามารถทาได้ผา่ นการเรี ยนการสอนออนไลน์
ในประเด็นเรื่ องการศึกษาวิจยั นอกจากในทางเนื้ อหาภาษาแล้ว การวิจยั สถาบันก็มีบทบาทที่
สาคัญในการพิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อสังคม ในด้านองค์การ บุคคล การบริ หารและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรี สอ้านได้นาเสนอ Institutional Research in Thailand: From past
to present ในการประชุมสัมมนาเรื่ อง Academic and Social Engagement in Higher Education 2016 ณ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้กล่าวถึงประเด็นสหกิจศึกษา ซึ่ งเชื่อมโยงกับการทางานในบริ บทที่เป็ นจริ ง
สามารถนามาปรับใช้ในระดับหลักสู ตรประกาศนียบัตรได้ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของหลักสู ตร และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ ซึ่ งสามารถนามาปรับใช้ในระดับหลักสู ตรทางภาษานี้ได้
“เรื่ องที่กาลังได้รับความสาคัญจากรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาที่จะมีผลต่อการผลิต
บัณฑิตในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก คือ สหกิจศึกษา (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ซึ่งได้
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่สถาบันอุดมศึกษาทาร่ วมกับสถานประกอบการ โดยการให้
นักศึกษาระดับปี ที่ 4 ของหลักสูตรปริ ญญาตรี ไปปฏิบตั ิงาน ในสถานประกอบการเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน
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ภายใต้การสอนงานและการนิเทศการ ปฏิบตั ิงานของ ผูน้ ิเทศงาน (Job Mentor) จากสถานประกอบการและ
คณาจารย์นิเทศจาก มหาวิทยาลัย และให้ได้รับไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็ นมาตรฐานขั้นต่านั้น การจัด CWIE
ถ้าจะ พัฒนาให้ยงั่ ยืนและต่อเนื่องจาเป็ นต้องจัดให้มีฐานข้อมูลสหกิจศึกษาทั้งสถานศึกษาและสถาน ประกอบการ
มีการทาการวิจยั เชิงประเมินผล (Evaluative Assessment) เพื่อพัฒนาตัวชี้วดั ว่า การจัดได้ผลสมความมุ่งหมาย
หรื อไม่ ในระดับใด เพื่อจะได้นาผลมาปรับปรุ งการจัดให้มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้น ”

นอกจากนี้ศาสตราจารย์ ดร. ปิ ยะวัฒน์ บุญ-หลง ได้นาเสนอประเด็นต่างๆใน “University Social
Engagement In Thailand” การประชุมสัมมนาเรื่ อง Academic and Social Engagement in Higher
Education 2016 ได้กล่าวถึงการวิจยั เพื่อพัฒนา การวิจยั ตามแบบแผนเดิมจะเริ่ มจาก
Basic research, applied research, translational research ไปสู่ utilization
ซึ่งเป็ นการทางานวิจยั โดยเริ่ มจากจาก Academic impact ไปสู่ User Impact
แต่ในยุคของ Engaged Research Paradigm จะเริ่ มจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders impact) เช่นผุใ้ ช้
บัณฑิต ชุมชน สู่ ผลกระทบทางวิชาการ (academic impact) โดยมุ่งนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู ้
วิชาการ สู่ การแก้ไขปั ญหาท้องถิ่น ผลที่ได้รับคือกิจกรรม และชิ้นงาน ซึ่ งผลนี้จะย้อนกลับสู่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อไป ดังแผนภูมิต่อไปนี้

การวิจยั โดยเริ่ มจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะสามารถทาให้พนั ธกิจของมหาวิทยาลัยต่อสังคมทั้งในด้าน
วิชาการและบริ การสังคมมีความหนักแน่น ตอบสนองสังคมได้อย่างแท้จริ งสมกับบทบาทของ
มหาวิทยาลัย
2. พันธกิจเพือ่ สั งคมจากมุมมองของโครงการการบริการวิชาการเพือ่ สั งคม
โครงการบริ การวิชาการเพื่อสังคมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยผูเ้ ขียนบทความได้ดาเนินการ
จัดฝึ กอบรม และผลิตชุดฝึ กอบรม โดยศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้ภาษาในบริ บทนั้นๆ และศึกษาศัพท์
สานวนในบริ บทของการใช้ภาษา ให้สามารถศึกษาด้วยตนเองและมีการจัดฝึ กอบรมเฉพาะหน้าเสริ มใน
พันธกิจเพื่อสังคม ดังสรุ ปได้เป็ น 3 กลุ่มต่อไปนี้
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1. ใช้เอกสารการสอนในการฝึ กอบรม ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสานักงาน (2554)
2. ผลิตชุดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะ ในรู ปแบบซีดีมลั ติมีเดีย และเอกสารการสอน และจัด
ฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้า (face to face)
- ภาษาอังกฤษสาหรับ SME และ OTOP (2549)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว นนทบุรีภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สาหรับครู สอน
ภาษา (2550)
- English for Public Librarian (โครงการวิจยั การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2552)
- ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ (2553)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว: นนทบุรี สาหรับครู สอนภาษาอังกฤษ (2554)
- English for ASEAN Professionals (2555)
- ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น (2555)
- ซี ดีชุดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น : สาหรับครู
สอนภาษา (2558)
- ชุดฝึ กอบรมการเขียนบทความทางวิชาการเป็ นภาษาอังกฤษ (2558)
- English for Agro Tourism 2558 คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
นนทบุรี ร่ วมกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี (2558)
3. แบบทดสอบภาษาอังกฤษ บริ การทางออนไลน์
- แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์
ให้บริ การทางหน้าเว็บบริ การสังคมของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2553)
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
การศึกษาทางไกลให้บริ การทางหน้าเว็บบริ การสังคมของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2551)
4. โครงการเว็บไซต์ภาษาและวัฒนธรรม บริ การบุคคลทัว่ ไปทางหน้าเว็บ
- ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพต่างๆ 15 โมดูล 2557
- Street food and Street shopping 15 โมดูล 2558
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การประเมินพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพือ่ สั งคม
ในรายงานผลของแต่ละโครงการบริ การวิชาการเพื่อสังคม มีขอ้ มูล ด้านนโยบาย ผลผลิต
ผลลัพธ์ ทั้งปริ มาณและคุณภาพ ผลกระทบ ของโครงการ ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ มีเอกสาร ฃุดวิชา
ซีดี เป็ นผลงานที่เป็ นรู ปธรรม สามารถนามารวบรวมนาเสนอเป็ นผลงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจเพื่อ
สังคม ทั้งงานวิชาการและโครงการบริ การสังคม ด้านภาษาอังกฤษ
ในการประเมินพันธกิจเพื่อสังคม อาจพิจารณาตัวชี้วดั ของพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม ที่กาลัง
พิจารณาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง นาเสนอโดย ศ ดร. ปิ ยะวัฒน์ (2016) ดังนี้
• Commitment: ความมุ่งมัน่ ในนโยบายและกลยุทธ์ กลุ่มเป้ าหมาย กลไกของสถาบัน แหล่งทุน
การมีส่วนร่ วมของนักศึกษาและบุคลากร
• Output: ผลผลิต ประโยชน์ของการบริ การของมหาวิทยาลัย แลของงานวิจยั งานสร้างสรรค์
รู ปแบบใหม่ๆ การนานโยบายไปใช้
• Outcome: ผลลัพธ์ เช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้น เครื อข่ายกว้างขึ้นและเข้มแข็งขึ้น ต้นแบบการกระจายองค์
ความรู้ ความเปลี่ยนแปลงในทางกฎ ระเบียบ
• Impact: ผลกระทบ เช่น ต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้ าหมาย ความยัง่ ยืน
กล่าวโดยสรุ ป หลักสู ตรภาษาอังกฤษและการผลิตชุดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ ความเชื่อมโยงของ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชได้ดาเนินงานด้าน
พันธกิจต่อสังคม ด้านวิชาการและบริ การวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่ องและมีคุณภาพ ส่ งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในสังคม โดยได้ศึกษาวิจยั ความต้องการของบุคลากรในสังคม สอน จัดฝึ กอบรม
โดยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลอันเป็ นปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การเรี ยนรู ้น้ นั ยัง่ ยืนต่อไป
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