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พนัธกิจของมหาวทิยาลยัต่อสังคมดา้นวชิาการและบริการสังคมของหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

พจิารณาไดจ้ากความเช่ือมโยงของชุดวชิาภาษาองักฤษต่อการพฒันาและบริการสังคม โดยเฉพาะการ
พฒันาคุณภาพบุคลากรในสังคม   ความเช่ือมโยงน้ีจะเห็นไดจ้ากหลกัสูตรภาษาองักฤษและการผลิต
ชุดฝึกอบรมและการฝึกอบรมแบบเผชิญหนา้ในโครงการบริการวชิาการเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นพนัธกิจในดา้น
บริการสังคม  

พนัธกิจดา้นบริการสังคมเป็นหน่ึงใน พนัธกิจส่ีประการของมหาวทิยาลยัไทย กล่าวคือ การเรียน
การสอน การวจิยั การบริการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยมหาวทิยาลยัมีบทบาทใน
ประเด็นส าคญัคือการศึกษาปัญหาของสังคม การมีส่วนร่วม การคน้พบความเปล่ียนแปลงเพื่อบรรเทา
ปัญหา และการพบขอ้คน้พบเพื่อชุมชนวชิาการ (ศาสตราจารย ์ดร. ปิยะวฒัน์ บุญ-หลง ใน keynote 
speech “University Social Engagement In Thailand”  ใน การประชุมสัมมนาเร่ือง Academic and Social 
Engagement in Higher Education  2016 )   

พนัธกิจเพื่อสังคมเป็นส่ิงท่ีมหาวทิยาลยัทุกแห่งตอ้งปฏิบติัและด าเนินการ มหาวทิยาลยัต่าง ๆ
เห็นความส าคญั  และด าเนินการตามแนวคิดการท างานเพื่อบริการสังคมท่ีเป็นเป็นรูปธรรมหลากหลาย  
พฒันาเพิ่มเดิมจากบทบาทดา้นพนัธกิจของมหาวทิยาลยัดา้นวชิาการท่ีอยูใ่นรูปแบบการเรียนการสอนใน
หลกัสูตร มาสู่รูปแบบการท างานท่ีเป็นรูปธรรมต่อสังคมมากข้ึน 

ความเช่ือมโยงของการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มี 2 ลกัษณะ คือ (1) การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรี แขนง
ภาษาองักฤษ และหลกัสูตรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ และ (2) การผลิตชุดฝึกอบรมและจดัฝึกอบรมแบบ
เผชิญหนา้ใหบ้ริการแก่สังคม  โดยครอบคลุมการการน าชุดวชิาในหลกัสูตรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ  
และผลิตชุดฝึกอบรมต่างๆ จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพบุคลากรในสังคม ทั้งสองลกัษณะน้ีป็นการ
สอดคลอ้งกบั พนัธกิจเพื่อสังคมจากมุมมองของงานวชิาการ และ พนัธกิจเพื่อสังคมจากมุมมองของ
โครงการการบริการวิชาการเพื่อสังคม 

ในบทความนีจ้ะเน้นทีห่ลกัสูตรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพและชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษของ
ผู้เขียนบทความ  ในบริบทและบทบาทของสาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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1. พนัธกจิเพือ่สังคมจากมุมมองของงานวชิาการ 
แนวคิดเร่ืองภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพแพร่หลายมาหลายทศวรรษ เป็นพนัธกิจทางวชิาการ  และ

ขยายตวัเป็นพนัธกิจเพื่อบริการสังคม ตอบสอนงการพฒันาคุณภาพบุคลากรในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การฝึกอบรมบุคลากรภาษาองักฤษเฉพาะในระยะสั้นเร่งด่วน สืบเน่ืองจากความตอ้งการพฒันาภาษาเพื่อ
การส่ือสารกบันานาชาติและประเทศเพื่อนบา้นในการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ ท่ีจดัท าข้ึนโดยสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
เป็นพนัธกิจทางวชิาการ ดว้ยสาขาวชิาฯเห็นความส าคญัของการเรียนการสอนภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัการ
ท างานจริง การใชภ้าษาจริง จึงไดผ้ลิตชุดการเรียนการสอนดา้นภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคม จ านวน 10 หลกัสูตร และยงัมีการฝึกอบรมต่าง ๆ สืบเน่ืองจากหลกัสูตรน้ีใน
โครงการบริการวชิาการเพื่อสังคม เป็นพนัธกิจดา้นบริการสังคมท่ีมีความหลากหลาย  ใหบ้ริการทาง
ภาษาทั้งไม่เสียค่าใชจ่้าย และเสียค่าใชจ่้าย 

ภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ ( English for Specific Purposes) เป็นวชิาภาษาองักฤษท่ีเนน้
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น ธุรกิจ งานส านกังาน ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ การท่องเท่ียว  มีลกัษณะเฉพาะสรุปได้
ดงัน้ี (Hutchinson and Waters, 1998; Dudley-Evans and St John,  2012)       

1. เน้นที่ผู้เรียน มีการส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน (need analysis) วา่ผูเ้รียนตอ้งการอะไรบา้ง  
2.  วเิคราะห์ภาษาเฉพาะทีใ่ช้  วเิคราะห์ระดบัของภาษา (register analysis) รวมถึงตวัภาษาและ

ขอ้ความต่อเน่ือง (discourse analysis)  เพื่อน ามาออกแบบหลกัสูตร (syllabus design) และสร้าง
เน้ือหา 

3. ออกแบบหลกัสูตร โดยเร่ิมจากค าถาม what when where why how  
What หมายถึงขอ้มูลเก่ียวกบั ตวัภาษาท่ีตอ้งใช ้ร่วมกบัวธีิการเรียนการสอน พฒันาเป็นหลกัสูตร 

ส่วนค าถาม who ส าหรับใคร Why เพื่อใคร Where ท่ีไหน When เม่ือไร ส ารวจจาก 
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนและสภาพการณ์การเรียน 

ประเด็นส าคญัท่ี Dudley-Evans and St John  (2012: 27)  น าเสนอคือ เร่ืองการวเิคราะห์ระดบั
ของภาษา รวมไปถึงไวยากรณ์ ค าศพัทใ์นขอบข่ายอาชีพนั้นๆ ซ่ึงตอ้งมีศึกษาวจิยัลกัษณะเฉพาะของภาษา 
ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นการใชภ้าษาเฉพาะกลุ่มหน่ึง (genre)  การจดัท าหลกัสูตรตอ้งมีพื้นฐานจากความ
ตอ้งการของวชิาชีพนั้นๆ โดยมีขอ้มูลท่ีแน่นอนเชิงประจกัษป์ระกอบ    

4. ใช้ authentic text  
ชุดวชิาดา้นภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ หรือท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (ESP courses) น้ี เนน้ท่ีการน า 

เอกสารท่ีใชจ้ริงในการท างานมาใหศึ้กษา เรียนภาษาจากตวับทท่ีใชจ้ริง ภาษาท่ีใชใ้นการท างานจริง   
เช่นภาษาองักฤษท่ีใชใ้นวงการธุรกิจ เลขานุการ โรงแรม ซ่ึงเป็นการพฒันามาจากการสอนภาษาแบบเดิม
ท่ีผูส้อนสร้างเอกสารการสอนข้ึนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าศพัท ์และ ส านววนภาษาท่ีใชใ้นการท างาน
จริง 
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5. ร่วมมือกบัเจ้าของเนือ้หาทีม่ีลกัษณะเฉพาะ และซบัซอ้น เช่น ภาษาท่ีใชง้านพยาบาล แพทย ์ 
วศิวกร ท่ีมีศพัทเ์ฉพาะจ านวนมาก 

ความจริง ESP ยงัหมายรวมถึงภาษาองักฤษส าหรับงานวชิาการ (English for Academic 
purposes) ดว้ย แต่มิไดเ้นน้ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรเฉพาะอาชีพ  ภาษาองักฤษส าหรับงานวชิาการ
อาจเป็นวชิาภาษาองักฤษส าหรับการอ่าน การเขียน งานวิชาการหรือน าเสนองานในท่ีประชุม  
ภาษาองักฤษส าหรับการประชุมสัมมนา ซ่ึงเป็นหน่วยการสอนอยูใ่นวชิาภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานส าหรับหลกัสูตรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพของสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 

 
การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบัตรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ และวชิาเอกต่างๆ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ิมใน
ปี 2528 และไดพ้ฒันาวชิาเอกตามความตอ้งการของสังคมเพิ่มข้ึน มี 10 วชิาเอก   เป็นหลกัสูตร 30 หน่วย
กิต วชิาละ 6 หน่วยกิต   

โครงสร้างแต่ละหลกัสูตรประกอบดว้ยวชิาต่อไปน้ี ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  การใช้
ภาษาองักฤษ การอ่านภาษาองักฤษ การเขียนภาษาองักฤษ และ วชิาเอกของแต่ละหลกัสูตร  
 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ  มีวชิาเอกตามล าดบัการเปิดสอน
หลกัสูตรดงัน้ี 

2528   ภาษาองักฤษส าหรับครู  
           ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 
2530   ภาษาองักฤษส าหรับนกัธุรกิจ 
2535   ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ท่ีส านกังาน 
           ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานโรงแรม  

  2536  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว    
             2538   ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
                        ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ 
  2539  ภาษาองักฤษส าหรับช่าง  
                       ภาษาองักฤษส าหรับการเกษตร 

 
สาขาวชิาฯไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาภาษาองักฤษ เฉพาะอาชีพ (1 ปี)  เป็น

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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ชุดวชิาภาษาองักฤษในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ ยงัมีบทบาทอ่ืนๆ
อีกดงัน้ี   

- เป็นวชิาเลือกและบงัคบัในหลกัสูตรหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ วชิาเอกสารสนเทศทัว่ไป ได้

ก าหนดใหชุ้ดวชิาการอ่านภาษาองักฤษและชุดวชิาภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เป็นชุดวชิาในหมวดวชิาแกน ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาชุดวชิาใดชุดวชิาหน่ึงได ้ 
         สาขาวชิาวทิยาการจดัการก าหนดชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว ชุดวชิา
ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานโรงแรม และชุดวชิาภาษาองักฤษส าหรับนกัธุรกิจ เป็นชุดวชิา
ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (วชิาเอกการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม)   

- เป็นวชิาเลือกเสรีของทุกหลกัสูตรในมหาวทิยาลยั 
 
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  

การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพเร่ิมจากการศึกษาความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ระบุในหลกักการและเหตุผลของหลกัสูตร  วธีิสอน   ใชร้ะบบการเรียนการสอนทางไกล ใช้
เอกสารการสอนซ่ึงมีซีดีเสียงประกอบ มีการสอนเสริม (10111)  น าเสนอขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์ 
(11304, 11305)  การประเมินผล สอบไล่ มีกิจกรรมประจ าชุดวชิา เก็บคะแนน 20 คะแนน 
  
การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร  

เน่ืองจากในหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรมีวชิาท่ีเรียนร่วม 4 วิชา ซ่ึงเป็นภาษาองักฤษทัว่ไป ทั้งทกัษะ
การฟัง พดู อ่าน เขียน ในสถานการณ์และบริบททัว่ไป   เป็นพื้นฐานทกัษะภาษาองักฤษ ในท่ีน้ีจะ
กล่าวถึงการพฒันาวชิาเอก ซ่ึงเป็นวชิาเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเทคโนโลยกีารเรียนการสอนก้าวหน้า
ไปอย่างไม่หยุดยั้ง ควรปรับปรุงการเรียนการสอนใหท้นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ตอ้งมีการพฒันาทางวกีาร
เรียนการสอนและศพัท ์ส านวนภาษาท่ีใช ้ เน่ืองจากชุดวชืาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพมิไดเ้ก่ียวขอ้งภาษา
พื้นฐานเท่านั้น การใช ้ภาษาในบริบทใหม่ทั้งฟังพดูอ่านเขียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุดวชิาท่ีบริบท และ
เน้ือหามีการเปล่ียนแปลง พฒันา ตามเทคโนโลยอีอนไลน์อยา่งต่อเน่ือง เช่นชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ มีการพฒันาโปรแกรมต่าง ๆ กา้วหนา้ไปมาก  

การปรับปรุงเพือ่ให้หลักสูตรมีคุณภาพยิง่ขึน้ และสามารถตอบสนองพนัธกจิต่อสังคมในด้าน 
วชิาการและบริการสังคมได้มากขึน้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หลกัสูตร  เพิ่มการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริงเพิ่มในหลกัสูตร 
2. เนือ้หา    

- ในเร่ืองภาษาควรส ารวจความตอ้งการ หรือ need analysis วา่มีความตอ้งการพิเศษ
เพิ่มเติมส่ิงใดบา้ง ในรายละเอียดเร่ือง บริบท ประเด็นภาษา ศพัท ์ส านวนท่ีใช ้ 
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เน่ืองจากเน้ือหาของชุดวชิาไดพ้ฒันามาระยะหน่ึงแลว้ มีบางชุดวชิาไดป้รับปรุงไปแลว้ 
- ร่วมมือกบัเจา้ของเน้ือหาในศาสตร์นั้นๆ เพื่อพฒันาบทเรียนท่ีถูกตอ้ง ตามท่ีใชใ้นบริบท

จริง และทนักบัเหตุการณ์ ความเปล่ียนแปลง 
3. วธีิการเรียนการสอน  

- การเรียนการสอน เนน้ภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ หรือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยมีวชิา
ภาษาทัว่ไปเป็นพื้นฐาน 

- ควรจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกชุดวชิา นอกเหนือไปจาก
เอกสารตีพิมพ ์ (print) และซีดีเสียง  

- ควรจดัการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ eLearning  ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอยา่ง
เขม้ขน้ เพื่อมุ่งเนน้ท่ีการฝึกการใชภ้าษาอยา่งแทจ้ริง  สามารถปรับเน้ือหาใหท้นัสมยั 
ตามเหตุการณ์ ซ่ึงอาจจดัเป็นส่วนพื้นฐานภาษา และส่วนท่ีตอ้งท าใหท้นัสมยั สด (live)  
ตามความเคล่ือนไหวและเหตุการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ  

- มีการฝึกปฏิบติัซ่ึงอาจเป็นการฝึกอบรมแบบเผชิญหนา้เป็นการสรุปทบทวน wrap up  
เพื่อเตรียมผูเ้รียนส าหรับงานอาชีพ  ในตอนจบหลกัสูตร โดยเช่ือมโยงกบัสถาน
ประกอบการ  หรือหน่วยงานท่ีตอ้งใชว้ชิาชีพนั้นๆ เป็นการ ฝึกปฏิบติัท่ีไดใ้ชภ้าษาใน
สถานการณ์จริงเพิ่มเติม 

- มีการศึกษาวจิยัเป็นระยะ ส ารวจความตอ้งการของอาชีพท่ีตอ้งการเนน้ภาษาดา้นใด ณ 
สถานการณ์เร่งด่วนใด เช่น การท่องเท่ียว  

-  มีความเคล่ือนไหว ปรับปรุงในแต่ละภาคการศึกษาใหมี้ความทนัสมยัตลอดเวลา ซ่ึง
สามารถท าไดผ้า่นการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
ในประเด็นเร่ืองการศึกษาวิจยั นอกจากในทางเน้ือหาภาษาแลว้ การวจิยัสถาบนัก็มีบทบาทท่ี 

ส าคญัในการพิจารณาพนัธกิจของมหาวทิยาลยัต่อสังคม ในดา้นองคก์าร บุคคล การบริหารและอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  ศาสตราจารย ์ดร. วจิิตร ศรีสอา้นไดน้ าเสนอ    Institutional Research in Thailand: From past 
to present   ในการประชุมสัมมนาเร่ือง Academic and Social Engagement in Higher Education 2016 ณ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต และไดก้ล่าวถึงประเด็นสหกิจศึกษา ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการท างานในบริบทท่ีเป็นจริง 
สามารถน ามาปรับใชใ้นระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรได ้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของหลกัสูตร และพนัธ
กิจของมหาวทิยาลยัในดา้นวิชาการ ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชใ้นระดบัหลกัสูตรทางภาษาน้ีได ้

“เร่ืองท่ีก าลงัไดรั้บความส าคญัจากรัฐบาลและสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะมีผลต่อการผลิต 
บณัฑิตในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก คือ สหกิจศึกษา (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ซ่ึงได้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีสถาบนัอุดมศึกษาท าร่วมกบัสถานประกอบการ โดยการให้
นกัศึกษาระดบัปีท่ี 4 ของหลกัสูตรปริญญาตรีไปปฏิบติังาน ในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน 
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ภายใตก้ารสอนงานและการนิเทศการ ปฏิบติังานของ ผูนิ้เทศงาน (Job Mentor) จากสถานประกอบการและ
คณาจารยนิ์เทศจาก มหาวทิยาลยั และใหไ้ดรั้บไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่านั้น  การจดั CWIE 
ถา้จะ พฒันาใหย้ ัง่ยนืและต่อเน่ืองจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้ฐานขอ้มูลสหกิจศึกษาทั้งสถานศึกษาและสถาน ประกอบการ 
มีการท าการวจิยัเชิงประเมินผล (Evaluative Assessment) เพ่ือพฒันาตวัช้ีวดัวา่ การจดัไดผ้ลสมความมุ่งหมาย
หรือไม่ ในระดบัใด เพ่ือจะไดน้ าผลมาปรับปรุงการจดัใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน ” 
 

 นอกจากน้ีศาสตราจารย ์ดร. ปิยะวฒัน์ บุญ-หลง ไดน้ าเสนอประเด็นต่างๆใน “University Social 
Engagement In Thailand”   การประชุมสัมมนาเร่ือง Academic and Social Engagement in Higher 
Education 2016  ไดก้ล่าวถึงการวจิยัเพื่อพฒันา   การวจิยัตามแบบแผนเดิมจะเร่ิมจาก  
Basic research, applied research, translational research ไปสู่ utilization 
ซ่ึงเป็นการท างานวิจยัโดยเร่ิมจากจาก Academic impact ไปสู่ User Impact 
แต่ในยคุของ Engaged Research Paradigm จะเร่ิมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders impact) เช่นผุใ้ช้
บณัฑิต ชุมชน สู่ผลกระทบทางวชิาการ (academic impact) โดยมุ่งน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความรู้
วชิาการ สู่การแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน  ผลท่ีไดรั้บคือกิจกรรม และช้ินงาน ซ่ึงผลน้ีจะยอ้นกลบัสู่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินต่อไป ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
 

  
 

การวจิยัโดยเร่ิมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะสามารถท าใหพ้นัธกิจของมหาวทิยาลยัต่อสังคมทั้งในดา้น
วชิาการและบริการสังคมมีความหนกัแน่น ตอบสนองสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริงสมกบับทบาทของ
มหาวทิยาลยั 
 

2. พนัธกจิเพือ่สังคมจากมุมมองของโครงการการบริการวชิาการเพือ่สังคม 
  โครงการบริการวชิาการเพื่อสังคมของสาขาวชิาศิลปศาสตร์ โดยผูเ้ขียนบทความไดด้ าเนินการ
จดัฝึกอบรม และผลิตชุดฝึกอบรม โดยศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชภ้าษาในบริบทนั้นๆ และศึกษาศพัท์
ส านวนในบริบทของการใชภ้าษา ใหส้ามารถศึกษาดว้ยตนเองและมีการจดัฝึกอบรมเฉพาะหนา้เสริมใน
พนัธกิจเพื่อสังคม ดงัสรุปไดเ้ป็น 3 กลุ่มต่อไปน้ี 
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1. ใชเ้อกสารการสอนในการฝึกอบรม ชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อส านกังาน (2554)  

2.  ผลิตชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษเฉพาะ ในรูปแบบซีดีมลัติมีเดีย และเอกสารการสอน และจดั
ฝึกอบรมแบบเผชิญหนา้ (face to face) 

- ภาษาองักฤษส าหรับ SME และ OTOP (2549) 
- ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว นนทบุรีภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว ส าหรับครูสอน

ภาษา (2550) 
- English for Public Librarian (โครงการวิจยัการพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะ

บรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2552) 
- ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนบทความทางวชิาการภาษาองักฤษ (2553) 
- ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว: นนทบุรี  ส าหรับครูสอนภาษาองักฤษ (2554) 
- English for ASEAN Professionals  (2555) 
- ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน (2555) 
- ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน : ส าหรับครู 

สอนภาษา (2558) 
- ชุดฝึกอบรมการเขียนบทความทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษ (2558) 
- English for Agro Tourism 2558 คู่มือภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดั

นนทบุรี  ร่วมกบัสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โครงการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดันนทบุรี (2558) 

3. แบบทดสอบภาษาองักฤษ บริการทางออนไลน์ 
     -  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษออนไลน์  
ใหบ้ริการทางหนา้เวบ็บริการสังคมของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2553) 

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ 
การศึกษาทางไกลใหบ้ริการทางหนา้เวบ็บริการสังคมของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
(2551) 

4. โครงการเวบ็ไซตภ์าษาและวฒันธรรม  บริการบุคคลทัว่ไปทางหนา้เวบ็ 
- ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพต่างๆ 15 โมดูล 2557  
- Street food and Street shopping 15 โมดูล 2558 
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การประเมินพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเพือ่สังคม 
ในรายงานผลของแต่ละโครงการบริการวชิาการเพื่อสังคม  มีขอ้มูล ดา้นนโยบาย   ผลผลิต 

ผลลพัธ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ผลกระทบ ของโครงการ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีเอกสาร ฃุดวชิา 
ซีดี เป็นผลงานท่ีเป็นรูปธรรม สามารถน ามารวบรวมน าเสนอเป็นผลงานของมหาวทิยาลยัในพนัธกิจเพื่อ
สังคม ทั้งงานวชิาการและโครงการบริการสังคม  ดา้นภาษาองักฤษ 
 

ในการประเมินพนัธกิจเพื่อสังคม อาจพิจารณาตวัช้ีวดัของพนัธกิจมหาวทิยาลยักบัสังคม ท่ีก าลงั 
พิจารณาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึง น าเสนอโดย ศ ดร. ปิยะวฒัน์ (2016)   ดงัน้ี 

• Commitment:  ความมุ่งมัน่ ในนโยบายและกลยทุธ์ กลุ่มเป้าหมาย กลไกของสถาบนั แหล่งทุน  
การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาและบุคลากร 
• Output:  ผลผลิต ประโยชน์ของการบริการของมหาวทิยาลยั   แลของงานวจิยั งานสร้างสรรค ์
รูปแบบใหม่ๆ การน านโยบายไปใช ้
• Outcome:  ผลลพัธ์ เช่น รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน เครือข่ายกวา้งข้ึนและเขม้แขง็ข้ึน ตน้แบบการกระจายองค์
ความรู้ ความเปล่ียนแปลงในทางกฎ ระเบียบ  
• Impact:  ผลกระทบ เช่น ต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ความย ัง่ยนื 
 

กล่าวโดยสรุป หลกัสูตรภาษาองักฤษและการผลิตชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษ ความเช่ือมโยงของ 
หลกัสูตรภาษาองักฤษ แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดด้ าเนินงานดา้น
พนัธกิจต่อสังคม ดา้นวชิาการและบริการวชิาการแก่สังคมมาอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ ส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพบุคลากรในสังคม โดยไดศึ้กษาวจิยัความตอ้งการของบุคลากรในสังคม สอน จดัฝึกอบรม 
โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลอนัเป็นปรัชญาการศึกษาและอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารเรียนรู้นั้นย ัง่ยนืต่อไป   
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