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รายงานการประชุมบุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษากับผู้บริหาร 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ ห้อง NULC 3 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
------------------------------------------------------------------ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พรชุลี   อาชวอ ารุง  ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
2. นางกันต์ฤทัย  เอ่ียมสุโร   หัวหน้างานธุรการ 
3. นางกิตติวรรณ  วงศ์กังแห  หัวหน้างานบริการพัฒนาภาษา 
4. นางสาวพุทธวรรณ  นกเผือก   นักวิชาการเงินและบัญชี 
5. นางสาวรุ่งกานต์  พงษ์โพธิ์พิทักษ์  พนักงานทั่วไป 
6. นางสาวจุฑารัตน์  ราชพริ้ง   นักวิเทศสัมพันธ์ 
7. นางสาวแรกนาขวัญ  แสงศิริ   นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวรพีพรรณ  ฉัตรสุวรรณวาร ี  นักวิชาการศึกษา  
9. นายคมสัน   ว่องเขตรการณ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายวิทวัส   พจสัณห ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวณัฐสินี  ศรีประเสริฐ  หัวหน้างานห้องปฏิบัติการด้านภาษา (ติดภารกิจ) 
2. นายจิรัชต์   เรืองเอกราช  นักประชาสัมพันธ์ (ติดราชการ) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบว่า 
ขอทราบรายละเอียดของงานตามโครงสร้างสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา โดยขอให้ชี้แจงงานที่รับผิดชอบ

และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล พร้อมความต้องการในการพัฒนางาน 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
วาระที่ 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 

 -นางกันต์ฤทัย เอ่ียมสุโร มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชุม งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานบุคคล งาน
ตรวจสอบภายใน งานควบคุมภายใน และงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งงานที่จะต้องพัฒนาคือ งานด้านประกันคุณภาพภายใน 
ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มอบหมายให้หัวหน้างานทั้ง 3 คน นัดประชุมเพื่อน าแผนงบประมาณ แผน
ประกันคุณภาพ และ Action Plan มาท าการ Matching กัน หากด าเนินการแล้วเสร็จ ให้เชิญบุคลากรจากกองการศึกษาทั่วไป
มาให้ความรู้ เพื่อด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาต่อไป 

 -นางสาวพุทธวรรณ นกเผือก มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน โดยท าการเบิก-จ่าย ทั้งงบประมาณรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน 
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 -นางสาวรุ่งกานต์ พงษ์โพธิ์พิทักษ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ปัจจุบันได้ด าเนินการเบิก-จ่าย แล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

-นางกิตติวรรณ วงศ์กังแห มีหน้าที่รับผิดชอบงานการอบรม 360 องศา ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร และได้บอกปัญหาเก่ียวกับการอบรมฯ ดังกล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถานฯ  

 -นางสาวแรกนาขวัญ แสงศิริ มีหน้าที่รับผิดชอบงานการอบรมของอาจารย์ชาวต่างชาติ ทั้ง 3 คน ปัญหาที่พบ
คือ ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  มอบหมายให้จัดท า Work Load 
ส าหรับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน และจัดท าระบบในเว็บไซต์เกี่ยวกับ Language Clinic โดยให้เพิ่มหัวข้อที่จะมาปรึกษา เพื่อจะได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 -นางสาวจุฑารัตน์ ราชพริ้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคลของอาจารย์ชาวต่างชาติ จ านวน 30 คน รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับปัญหาที่พบเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกข้อสอบคือ การเขียน Topic ของรายวิชานั้นๆ แล้วให้จับฉลาก ใคร
ได้หัวข้อไหนก็ให้ออกข้อสอบ และให้หัวหน้ากลุ่มของรายวิชาเป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบ  ส าหรับปีงบประมาณ 2558 
มอบหมายให้อาจารย์ชาวต่างชาต ิจ านวน 27 คน ไปหาหนังสือเก่ียวกับรายวิชาที่สอน พร้อมราคา โดยการจัดหาได้จาก Internet 
หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ และขอให้มาเซ็นชื่อทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ก่อนเวลา 15.00 น. 

 -นางสาวรพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี มีหน้าที่รับผิดชอบงาน Testing ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษา มอบหมายให้ด าเนินการจัดหาคณะกรรมการฯ จากอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา จ านวน 
12 คน เพื่อมาตรวจข้อสอบ Writing และมอบหมายให้จัดท าสรุป Linesen ว่ามีอะไรบ้าง แล้วน าไปวิเคราะห์ 
  -นายวิทวัส พจสัณห์ และนายคมสัน ว่องเขตรการณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเว็บไซต์ และระบบออนไลน์ทั้งหมด 
ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดท า Data Base เก่ียวกับ แผนกลยุทธ์ 
แผนงบประมาณ Action Plan และ Port Folio  
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้บุคลากรด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
-ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

-ไม่มี 
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น.    

 
 
…………………………………………… 

            (นางกันต์ฤทัย  เอ่ียมสุโร) 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 

         (รศ.ดร.พรชุลี  อาชวอ ารุง) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


