ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษา
การด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ส ถาบั น ภาษาเป็ น
หน่วยงานหลักในการดาเนินโครงการ มีภารกิจที่สาคัญ คือ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและ
นอกมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการทางวิชาการด้านหลักสูตรระยะสั้น การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาสาหรับผู้สนใจ
แหล่งงบประมาณประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันภาษาได้รับงบประมาณในการพัฒ นาทักษะภาษาให้กับ
บุคลากร ทั้งภายใน และภายนอก ดังนี้ (คิดเฉพาะงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาทักษะภาษา เช่น การจัดอบรม
บริการวิชาการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรภายใน หรือบุคคลภายนอกเท่านั้น)
ที่
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน
ร้อยละ
1
งบประมาณแผ่นดิน
580,860
11.31
2
งบประมาณรายได้
4,554,830
88.69
รวมทั้งสิ้น
5,135,690
100.00
การดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันภาษามีการจัดโครงการออกเป็น 4 โครงการ รวม 37 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษา จานวน 27 กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ จานวน 4 กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานสายสนับสนุน จานวน 3 กิจกรรม
4. โครงการบริการวิชาการสาหรับชุมชนแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย จานวน 3 กิจกรรม
โดยแต่ละด้านมีการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
การบรรลุเป้าหมาย
จานวนเงิน จานวนเงิน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับ ที่เบิกจ่าย เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 โครงการสาหรับพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษา
จานวน 27 กิจกรรม


1.1 กิจกรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อม 110,620 110,620
นักศึกษาเข้า ความรู้ หลังเรียน
ก่อนสอบวัดระดับความสามารถทาง
(100%)
อบรม 2,735 คน สูงกว่าก่อนเรียน
ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
คิดเป็น 114%
33.33%
สาหรับนักศึกษา
(เป้าหมาย 65% (เป้าหมาย 5%)
จาก 2,400 คน)


1.2 กิจกรรมจัดทดสอบทักษะ
55,350
47,804
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน สาหรับ
(86.37%) นักศึกษาเข้าสอบ นักศึกษามีความ
3,586 คน
พึงพอใจระดับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60
คิดเป็น 89.65%
3.93
(เป้าหมาย 65% (เป้าหมาย 3.00)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ได้รับ ทีเ่ บิกจ่าย

1.3 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC
สาหรับนักศึกษา

55,700

15,760
(28.29%)

1.4 กิจกรรม International Day

55,220

54,100
(97.97%)

1.5 กิจกรรมประกวดความสามารถ
ทางด้านภาษา

17,340

17,300
(99.77%)

1.6 กิจกรรมจัดจ้างวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
TOEIC สาหรับนักศึกษา

95,500

51,400
(53.82%)

1.7 กิจกรรมอบรมการใช้ซอฟแวร์
ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

24,000

13,650
(56.88%)

1.8 กิจกรรมประกวดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ Speech

18,640

9,000
(48.28%)

การบรรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จาก 4,000คน)


นักศึกษาเข้า ความรู้ หลังเรียน
อบรม 87 คน สูงกว่าก่อนเรียน
คิดเป็น 29%
32.25%
(เป้าหมาย 65% (เป้าหมาย 5%)
ของ 300 คน)


นักศึกษาเข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
โครงการ 603 คน กิจกรรมได้รับ
(เป้าหมาย 500 คน) ความรู้และมี
ความพึงพอใจ
ระดับ 4.04
(เป้าหมาย 4.00)


นักศึกษาเข้าร่วม นักศึกษามีความ
โครงการ 115 คน พึงพอใจระดับ
(เป้าหมาย 80 คน)
4.20
(เป้าหมาย 3.50)


นักศึกษาเข้า นักศึกษามีความ
สอบ 72 คน พึงพอใจระดับ
คิดเป็น 53.33%
3.71
(เป้าหมาย 65% (เป้าหมาย 3.00)
จาก 135 คน)


นักศึกษา
ความรู้เพิ่มขึ้น
เข้าอบรม
ไตรมาส 1:
ไตรมาส 1:
14.5%
728 คน
ไตรมาส 2:
ไตรมาส 2:
16.9%
1,599 คน (เป้าหมาย 60%)
(เป้าหมาย
1,000 คน)


นักศึกษาเข้าร่วม ผู้เข้าร่วม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ได้รับ ทีเ่ บิกจ่าย

Contest/ASEAN Singing
Contest/News Reading Report
1.9 กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ

81,240

81,240
(100%)

1.10 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
ประเทศอินโดนีเซีย

18,280

14,170
(77.52%)

1.11 กิจกรรมศึกษา เรียนรู้ และ
พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน ประเทศ
อินโดนีเซีย

980,800 568,637.50
(57.98%)

1.12 กิจกรรมติดตาม ดูแล
ประเมินผลโครงการและสร้าง
เครือข่าย ประเทศอินโดนีเซีย

56,650

45,597
(81.12%)

1.13 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน
ประเทศพม่า

19,020

13,830
(72.71%)

การบรรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
โครงการ 106 คน กิจกรรมมีความ
(เป้าหมาย 40 คน) พึงพอใจระดับ
4.20
(เป้าหมาย 4.00)


นักศึกษาเข้าร่วม จานวนนักศึกษา
โครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น
550 คน
85%
(เป้าหมาย 90 คน) (เป้าหมาย 82%)


จานวนนักศึกษา นักศึกษามี
เข้าอบรมทุก ความรู้เพิ่มขึ้น
กิจกรรม 14 คน หลังการอบรม
คิดเป็น 75%
30%
(เป้าหมาย 70% (เป้าหมาย 30%)
จาก 20 คน)


จานวนนักศึกษา นักศึกษามี
เข้าอบรมทุก ความรู้เพิ่มขึ้น
กิจกรรม 100% หลังการอบรม
(เป้าหมาย 80%)
20%
(เป้าหมาย 20%)


จานวนผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 2 คน โครงการมีความ
(เป้าหมาย 2 คน) พึงพอใจระดับ
4.58
(เป้าหมาย 3.50)


นักศึกษาที่ผ่าน นักศึกษามีความรู้
การคัดเลือก 16 คน ทุกกิจกรรม
(เป้าหมาย 20 คน) เพิ่มขึ้น 20%
(เป้าหมาย 20%)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
1.14 กิจกรรมศึกษา เรียนรู้ และ
พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน ประเทศ
พม่า
1.15 กิจกรรมติดตาม ดูแล
ประเมินผลโครงการและสร้าง
เครือข่าย ประเทศพม่า
1.16 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน
ประเทศเวียดนาม
1.17 กิจกรรมศึกษา เรียนรู้ และ
พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน ประเทศ
เวียดนาม
1.18 กิจกรรมติดตาม ดูแล
ประเมินผลโครงการและสร้าง
เครือข่าย ประเทศเวียดนาม
1.19 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการ เพื่อเรียนรู้ภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
1.20 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการ เพื่อเรียนรู้ภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ต่อเนื่อง)
1.21 กิจกรรมอบรมหลักสูตร

การบรรลุเป้าหมาย
จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ได้รับ ทีเ่ บิกจ่าย เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ


276,800 205,600
(74.30%) นักศึกษาที่ผ่าน นักศึกษามี
การคัดเลือก 16 คน ความรู้เพิ่มขึ้น
(เป้าหมาย 20 คน)
12.76%
(เป้าหมาย 20%)


36,800
28,640
(77.83%) จานวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ 2 คน มีความพึงพอใจ
(เป้าหมาย 2 คน)
ระดับ 4.34
(เป้าหมาย 3.50)


19,020
16,000
(84.65%) นักศึกษาที่ผ่าน นักศึกษามี
การคัดเลือก 17 คน ความรู้เพิ่มขึ้น
(เป้าหมาย 20 คน)
12.76%
(เป้าหมาย 20%)


744,300 604,622
(81.23%) จานวนนักศึกษา นักศึกษามี
เข้าอบรมทุก ความสามารถ
กิจกรรม 100% เพิ่มขึ้น 5.64%
(เป้าหมาย 80%) (เป้าหมาย 20%)


41,650
32,000
(76.83%) จานวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ 2 คน มีความพึงพอใจ
(เป้าหมาย 2 คน) ระดับ 4.47
(เป้าหมาย 3.50)


324,500 157,950.50
นักศึกษา
นักศึกษา
(48.68%)
นานาชาติเข้าร่วม นานาชาติมีความรู้
อบรม 100% เพิ่มขึ้น 48.41%
(เป้าหมาย 70%) (เป้าหมาย 30%)


77,500
51,500
(66.45%) นักศึกษาเข้าร่วม นักศึกษาไทยมี
โครงการ 100% ความรู้เพิ่มขึ้น
(เป้าหมาย 70%)
7.19%
(เป้าหมาย 30%)


150,000
39,740

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้นสาหรับ
นักศึกษา
1.22 กิจกรรม TV Program

1.23 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
1.24 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนรู้
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
SALC
1.25 โครงการศึกษารายวิชา
ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยที่มีความ
ร่วมมือ กิจกรรมอบรมและเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1.26 โครงการพัฒนานักศึกษา
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
ประเทศไต้หวัน

การบรรลุเป้าหมาย
จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ได้รับ ทีเ่ บิกจ่าย เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(26.49%) นักศึกษาเข้าร่วม นักศึกษามี
โครงการ 150 คน ความรู้เพิ่มขึ้น
(เป้าหมาย 100 คน)
2.80%
(เป้าหมาย 3%)


185,000
51,400
(27.78%) นักศึกษาเข้าร่วม จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 32 คน สามารถใช้
(เป้าหมาย 30 คน) ภาษาต่างประเทศ
ตามสถานการณ์ที่
กาหนดได้ 80%
(เป้าหมาย 70%)


67,400
59,800
(88.72%) นักศึกษาเข้าร่วม ความสามารถ
โครงการ 100 คน เพิ่มขึ้น 13.98%
(เป้าหมาย 100 คน) (เป้าหมาย 10%)


60,000 56,551.60
(94.25%) นักศึกษาเข้าร่วม นักศึกษามีความ
โครงการ 3,505 คน พึงพอใจระดับ
(เป้าหมาย 100 คน)
4.07
(เป้าหมาย 4.00)


334,850 250,870
นักศึกษามี
(79.92%) นักศึกษาเข้า
อบรมและได้รับ ความสามารถ
ใบประกาศนียบัตร เพิ่มขึ้น 32%
จานวน 20 คน (เป้าหมาย 30%)
คิดเป็น 100 %
(เป้าหมาย 80%
จาก 20 คน)


114,580
85,643
(74.75%) นักศึกษาเข้าอบรม นักศึกษามี
และได้รับใบ
ความสามารถ
ประกาศนียบัตร เพิ่มขึ้น 35%
4คน คิดเป็น 100% (เป้าหมาย 30%)
(เป้าหมาย 80%
จาก 4 คน)

ลาดับ

การบรรลุเป้าหมาย
จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ได้รับ ทีเ่ บิกจ่าย เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.27 กิจกรรมพัฒนาสิทธิ์การใช้งาน 500,000 497,000


จานวนสิทธิ์
นักศึกษา
ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบ
(99.40%)
100 สิทธิ์
สามารถใช้งานได้
มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่าย
(เป้าหมาย 100 สิทธิ์)
100%
อินเทอร์เน็ต
(เป้าหมาย 60%)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

√ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย
× หมายถึง ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

จานวน
การบรรลุเป้าหมาย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
เงินที่
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เบิกจ่าย
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ จานวน 4 กิจกรรม


2.1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม
47,310
47,310
ก่อนสอบวัดระดับความสามารถทาง
(100%) อาจารย์เข้าอบรม อาจารย์มีความ
84%
พึงพอใจระดับ
ภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP สาหรับ
(เป้าหมาย 65%
4.04
บุคลากรฝ่ายบริหารและบุคลากร
จาก 250 คน) (เป้าหมาย 3.50)
สายวิชาการ (เพิ่มเติม)


2.2 กิจกรรมจัดอบรมเตรียม
92,590
73,980
ความพร้อมก่อนสอบวัดระดับ
(85.30%) อาจารย์เข้าอบรม อาจารย์มีความ
82%
พึงพอใจระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(เป้าหมาย 65%
4.30
สาหรับอาจารย์
จาก 448 คน) (เป้าหมาย 3.50)


2.3 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
84,730
69,920
ผู้เข้าอบรมมี
สาหรับอาจารย์
(82.52%) ผู้เข้ารับการ
อบรม 15 คน
ความรู้เพิ่มขึ้น
(เป้าหมาย 20 คน)
3.20%
(เป้าหมาย 3%)


2.4 กิจกรรมพัฒนาระบบและ
169,770 120,597
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
(71.04%) อาจารย์เข้าอบรม อาจารย์มีความ
82.86%
พึงพอใจระดับ
(เป้าหมาย 80%
4.50
จาก 35 คน) (เป้าหมาย 3.50)
จานวนเงิน
ที่ได้รับ

หมายเหตุ

√ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย
× หมายถึง ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

จานวน
การบรรลุเป้าหมาย
ลาดับ
โครงการ
เงิน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
คงเหลือ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานสายสนับสนุน จานวน 3 กิจกรรม


3.1 กิจกรรมอบรมเตรียมสอบ
19,940
19.940
บุคลากรเข้า อาจารย์มีความ
TOEIC สาหรับบุคลากรสาย
(100%)
อบรม 160% พึงพอใจระดับ
สนับสนุน (รอบเพิ่มเติม)
(เป้าหมาย 65%
4.01
จาก 30 คน)
(เป้าหมาย
3.50)


3.2 กิจกรรมจัดอบรมเตรียมความ
36,270
36,270
บุคลากรเข้า
คะแนนหลัง
พร้อมก่อนสอบวัดระดับ
(100%)
อบรม 94% เรียนสูงกว่าก่อน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(เป้าหมาย 65% เรียน 20.7%
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จาก 100 คน) (เป้าหมาย 5%)


3.3 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
38,200
38,145
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
(99.99%) บุคลากรเข้าร่วม คะแนนสอบ
โครงการ 38 คน
หลังอบรม
(เป้าหมาย 30 คน)
เพิ่มขึ้น
11.25%
(เป้าหมาย
10%)
จานวนเงิน
ที่ได้รับ

หมายเหตุ

√ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย
× หมายถึง ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

จานวน
การบรรลุเป้าหมาย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
เงินที่
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เบิกจ่าย
4 โครงการบริการวิชาการสาหรับชุมชนแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย จานวน 3 กิจกรรม


4.1 กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอน
9,420
8,819
จานวนครูมี
ภาษาอังกฤษ THAI TESOL
(93.62%) ครูในจังหวัด
นครปฐมและ ความรู้เพิ่มขึ้น
ใกล้เคียง 36 คน
83.33%
(เป้าหมาย 50 คน) (เป้าหมาย
60%)


4.2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม
57,750
48,901
ต่างประเทศสาหรับบุคคลทั่วไป
(84.68%) ผู้เข้าอบรม 16 คน ผู้เข้าอบรมมี
(เป้าหมาย 20 คน) ความรู้เพิ่ม
เขมร อินโดนีเซีย และพม่า
ระดับ 4.00
(เป้าหมาย
3.00)


4.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับ
58,950
40,816
จานวน
ผู้เข้าร่วม
ประกาศนียบัตร
(69.24%)
หลักสูตร 3 โครงการมีความ
หลักสูตร
พึงพอใจระดับ
(เป้าหมาย
4.80
2 หลักสูตร) (เป้าหมาย 4.00)
จานวนเงิน
ที่ได้รับ

หมายเหตุ

√ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย
× หมายถึง ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันภาษาได้ดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามพันธกิจทั้งสิ้น
37 กิ จ กรรม ครอบคลุ ม การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษและภาษาในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการ
กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,135,690 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน
หกร้อยเก้าสิบบาท) เบิกจ่ายจริง 3,685,123.60 (สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบ
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 71.76 เมื่อพิจารณาการบรรลุเป้าหมายรายกิจกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พบว่า กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จานวน 25 กิจกรรม กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย
ด้านใดด้านหนึ่ง 10 กิจกรรม และกิจกรรมที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 กิจกรรม
ด้านผลการดาเนินงานด้านต่างประเทศสาหรับนักศึกษาจานวน 6 กิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การจัดกิจกรรมศึกษาและอบรม ณ มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในต่างประเทศ โดยประกอบด้วย 1) กิจกรรม
อบรม 2 กิจกรรม คือ อบรมภาษาอังกฤษ (ประเทศเวียดนาม) และภาษาจีน (ณ ประเทศไต้หวัน) 2) กิจกรรม
เรี ย นรายวิ ช าเพื่ อ เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต จ านวน 3 กิ จ กรรม คื อ รายวิ ช าการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษอย่ างมี
ประสิทธิภาพ (ประเทศอินโดนีเซีย) รายวิชาภาษาพม่า (ประเทศพม่า) และรายวิชาภาษาจีนเพื่อการทางาน
(ประเทศจี น ) 3) กิจ กรรมแลกเปลี่ ยนนั กศึกษานานาชาติเพื่อศึกษาภาษาและวัฒ นธรรมไทย ทั้งนี้สาหรับ
โครงการศึ ก ษารายวิช าเพื่ อ เที ย บโอนหน่ ว ยกิต ซึ่งประกอบด้ว ยรายวิช าการสื่ อสารภาษาอั งกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประเทศอินโดนีเซีย) รายวิชาภาษาพม่า (ประเทศพม่า) และรายวิชาภาษาจีนเพื่อการทางาน
(ประเทศจีน) ช่วยให้นักศึกษาได้ประหยัดเวลาในการเรียน เนื่องจากส่วนใหญ่กิจกรรมจัดระหว่างปิดภาคเรียน
ได้สะสมหน่วยกิตเพิ่มเติม รวมทั้งยังได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติอีกด้วย
ส่วนกิจกรรมประเภทอบรมภาษาอังกฤษ (ประเทศเวียดนาม) และภาษาจีน (ประเทศไต้ห วัน) ก็ช่วยเพิ่ ม
ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะการเข้าสังคม รวมทั้งเรียนรู้ภาษาและวัฒ นธรรมของต่างชาติเช่นกัน โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาช่วยเพิ่มประสบการณ์ทั้งด้านการใช้ภาษา การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนชาวต่างชาติสาหรับ
นั ก ศึก ษาไทยที่ เป็ น เพื่ อนกับ นั กศึ กษาต่างชาติ (buddy) และนั กศึ กษาต่างชาติ เอง ทั้ งยั งเป็ น การกระชั บ
ความสัมพันธ์และเพิ่มกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย เป็นการ
เพิ่มความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัย เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในห้องเรียนวัฒ นธรรมต่าง ๆ
ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้และมีเพื่อนมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ ในด้ านการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลั ยในต่างประเทศที่ มีความร่วมมื อ
สถาบั น ภาษามี กิ จกรรมติ ดตามดู แล ประเมิ นผลกิ จกรรมและสร้ างเครื อข่ ายจ านวน 3 โครงการ ได้ แก่ 1)
มหาวิทยาลัย Gadja Mada ประเทศอินโดนีเซีย 2) มหาวิทยาลัย Kyaukse ประเทศพม่า 3) มหาวิทยาลัย FPT
ประเทศเวียดนาม
การดาเนินกิจกรรมที่ไม่บรรลุเป้าหมายนั้นมีอุปสรรคมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณในกิจกรรมส่วนใหญ่ของสถาบันภาษา ได้แก่ จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการายงานผลการดาเนินงานปรากฏว่ามีหลายกิจกรรมที่จานวนไม่เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่ องจากผู้เข้าร่ว มกิจกรรมติดภารกิจการเรียนในกรณี กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา ส่ว น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุนจะติดภารกิจการสอนหรือภารกิจอื่นจึงไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่กาหนดได้ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมบางส่วน ซึ่งสถาบันภาษาได้แก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นด้วยการขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรมเพิ่มในบางกิจกรรม อย่ างไรก็ดีจะเห็นได้ว่า ในกิจกรรม
ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณด้านจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี 6 กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ

นอกจากนี้ ปั ญ หาที่นั กศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรมศึกษาอบรมในมหาวิทยาลั ยในต่างประเทศ
น้อยลง สาเหตุสาคัญเกิดจากนักศึกษามีทางเลือกในการขอรับทุนจากหน่วยงานอื่นด้วย เช่น จากสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน คณะและสาขา เป็นต้น นอกจากนี้การรับทุนจากสถาบันภาษามีกระบวนการในการ
คัดเลือกที่นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาษาก่อนเดินทางไปต่างประเทศหลายขั้นตอน ทาให้
นักศึกษาส่วนหนึ่งเลือกรับทุนที่ คัดเลือกโดยหน่วยงานอื่นมากกว่า ซึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ในระดับนโยบาย
มหาวิทยาลัยควรกาหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศให้ชัดเจนเพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกันในการดาเนินโครงการที่คล้ายกันหรือมีเป้าหมายเหมือนกันซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
เช่น การศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิต การอบรม การฝึกงาน การแลกเปลี่ยน เป็นต้น
2. การพัฒนาทักษะภาษา นั้น ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา การดาเนินกิจกรรมเพียง 1 วัน
หรือการอบรมเพียงระยะสั้น ๆ อาจไม่สามารถทาให้เกิดพัฒนาการสูงขึ้นชัดเจนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่หาก
พิจารณาจากจานวนผู้ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นจะพบว่าสูงกว่าร้อยละ 75 ทุกกิจกรรม
3. ขั้นตอนการดาเนิ น กิจกรรมและการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ดาเนินงานโดยสถาบันภาษามี
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมอบรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา การจัดจ้างสอบ จัดซื้อข้อสอบ และจัด
สอบวัดระดับ ความสามารถของนั กศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลั ย การจัดซื้อสื่ อเพื่อพัฒ นาทักษะภาษา
กิจกรรมที่ประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมแต่ละประเภทมีขั้นตอนเฉพาะ และบางประเภทมี
ความซับซ้อนในการดาเนินการค่อนข้างมาก ตั้งแต่กระบวนการด้านเอกสาร และกระบวนการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จ
สิ้นกิจกรรม
4. ปั ญหาส่ วนหนึ่ งส าหรับ การรองรับนักศึกษาต่างชาติคือการขาดหอพั กหรือร้านอาหาร
มุสลิมในมหาวิทยาลัยทาให้เพิ่มภาระในการดูแลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มาดูแลนักศึกษาและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จึงสามารถแก้ไขได้โดยการจัดหาร้านอาหารมุสลิมเพิ่มขึ้นในมหาวิทยาลัย
5. ปั ญ หาด้ านการเบิ ก จ่ าย เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานกิ จ กรรมต่ างประเทศประกอบด้ ว ย
3 กิจกรรมย่อย ทาให้การยืมเงินทดรองจ่ายมีปัญหาในการใช้คืนภายใน 30 วัน นอกจากนี้ในการส่งเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเกือบทุกรายการตั้งแต่เริ่มติดต่อทางอีเมลจนถึง
ใบเสร็จจากโรงแรม ซึ่งเอกสารจากบางประเทศ เช่น จีน ไต้หวันมีความยุ่งยากในการแปล ทาให้เสียเวลาและ
ใช้เวลาในการดาเนินการด้านการเบิกจ่ายมาก
ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะภาษา มีโครงการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและชุมชนภายใน ซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มและ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมย่อยในเชิงปริมาณด้วย
หากสถาบันภาษาจะประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในเชิงคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
และเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้สามารถตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ข องมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดี

ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษา
อยู่ในระดับ ดี

