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(รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำารุง)
มกราคม 2559

 รายงานประจำาปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) ของ 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (NULC) ฉบับนี้ เป็นผลงาน 
ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย โดยเน้นพันธกิจหลักของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของประชาคมมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
ตามปณิธานของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา อันประกอบด้วย (1) การอบรมภาษา
อังกฤษ (2) คลินิกการเขียน (3) การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (4) การศึกษาด้วย
ตนเอง (5) การสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สถานพัฒนาวิชาการ 
ด้านภาษามีกลุ่มพันธกิจสนับสนุน 3 กลุ่ม ที่ส่งเสริมพันธกิจหลักทุกด้าน ได้แก่  
(1) กลุ่มธุรการ (2) กลุ่มICT (3) กลุ่มออกแบบกราฟิกและประชาสัมพันธ์

 กลยุทธ์สู่ผลงานที่ปรากฏในรายงานนี้ช่วยขับเคลื่อนสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษา ท่ามกลางความจำากัดด้านงบประมาณและบุคลากร สถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษาใช้วิธีการขับเคลื่อนองค์กรโดย 4 หลักการ ต่อไปนี้ 

 1.เน้นผลลัพธ์ (Outcome - orientedness) บุคลากรสามารถใช้วิธีการและเวลาในลักษณะใดก็ได้ให้ได้มาซึ่งผล
งานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่พึงประสงค์และทันเวลาที่กำาหนด นั่นคือ การเน้นประสิทธิผล (Effective) เหนือประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 
 2. บริหารจัดการโดยระบบองค์กรแบบเมตริกส์ (Matrix Organization) โดยที่สถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษามีบุคลากรไทยดำาเนินงานอยู่เพียง 11 คน นอกนั้นเป็นอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ และลักษณะงานต้องการ
จำานวนผู้ปฏิบัติงานเกินกว่าที่มีในงาน เช่น การจัดสอบ 2 ประเภททุกเดือน การจัดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานภาคละ 2 
ครั้ง และการให้บริการ Self-Access ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ซึ่งมาเข้ารับบริการบางระยะเวลาเป็นจำานวนมากกว่า 100 คน 
ทำาให้บุคลากรทุกคนต้องทำางานเป็นทีมแบบร่วมด้วยช่วยกันเป็นงานๆ ไป 
 3. การใช้งบประมาณฐานศูนย์ (Zero - based Budgeting) ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีความจำากัดด้าน
งบประมาณและรายจ่ายตามรายการ เช่น ภาษาอังกฤษพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก นอกจากนั้น ยังมี
การปรับลดงบประมาณระหว่างปี ทำาให้สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจำาเป็นต้องบริหารงานบนฐานศูนย์ โดยเกลี่ยงบที่
ได้และปรับเปลี่ยนโครงการให้มีผลงานโดยมิต้องใช้งบประมาณ เช่น การพัฒนาบุคลากรด้วยปัจจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย 
และสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 4. ปฏิบัติงานโดยเน้นทางออกเหนือปัญหา (Solutions over Problems) ทีมงานของสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษา เน้นการแก้ไขปัญหา การหาทางออกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายมากกว่าการนิยามปัญหา ทำาให้การใช้เวลา
และทรัพยากรมุ่งสู่ความสำาเร็จสูง ไม่ยึดติดกับปัญหาที่เป็นธรรมชาติของการทำางานในกลุ่มบุคลากรนานาวัฒนธรรม

 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีความยินดีที่ได้รับผลการประเมินประจำาปีนี้ในระดับเฉลี่ย 3.92 จาก 5.00 ซึ่งนับ
ว่าเป็นคะแนนสูงสุดที่เคยได้ตั้งแต่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 6 ปี
 ในนามของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดิฉันใคร่ขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาอย่าง 
เต็มที่ ทำาให้เกิดสัมฤทธิผลที่เป็นผลงานดีเด่นในปีนี้ และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเอื้อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบพันธกิจและ 
ผลงานของเรา เพื่อช่วยให้เรามีโอกาสให้บริการทางด้านการพัฒนาภาษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป 

DIRECTOR’S
MESSAGE
DIRECTOR’S
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จุดเด่น
ในปีการศึกษา 2558

HIGHLIGHTS  คณะทำางาน ภาคภูมิใจในผลงานเด่น ซึ่งสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสู่สถานภาพ World Class 
University โดยเน้นการวิจัยและการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 
(Research and Internationalization) อาทิ 

(1) การจัดทำาฐานข้อมูลและEnglish Website  ให้ครอบคลุม
พันธกิจหลักและเป็นปัจจุบัน

(2) เพิ่มบริการ Writing Clinic เพื่อให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
นานาชาติให้มีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น  โดยเพิ่มฝ่าย 
Humanities and Social Sciences ให้แยกต่างหากจาก 
Sciences and Technology Health Sciences ผลงานดีเด่น
คือ จำานวนผู้รับบริการมากขึ้น และได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี 
Impact Factor มากขึ้น ดังที่มีคำานิยม(Testimonials)จาก 
ผู้รับบริการ

(3) สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ริเริ่มใช้ตำาราในการสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานให้สอดรับกับมาตรฐานสากล คือ CEFR  
(Common European Framework ) อันเป็นชุดใหม่ล่าสุดของ 
Cambridge University Press คือ ชุด Empower ตำาราชุดนี้เข้า
กันได้กับการวัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษโดย CEPT (Cam-
bridge English Placement Test) ซึ่งสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษา ใช้เพื่อเป็น Exit Exam ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ทุกระดับในปัจจุบัน และท้ายที่สุด สถานพัฒนาวิชาการ 
ด้านภาษา ได้ริเริ่มใช้ CEPT และ CEFR ในการพัฒนาการสอน
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยก่อนหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะนำามาใช้ เป็นมาตรฐานการสอนและสอบภาษาอังกฤษ 
ทั่วประเทศประมาณ 2 ปี
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              สาส์นจากผู้อำานวยการ
      จุดเด่นในปีการศึกษา 2558 
       01 ความเป็นมา
                       - ชื่อหน่วยงานและที่ตั้ง
     - ประวัติความเป็นมา                 
             - ตราสัญลักษณ์
                - ทำาเนียบผู้อำานวยการ
         - กรรมการประจำา
                    สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
               - ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
              วัตถุประสงค์  เป้าหมาย
          - กระบวนการดำาเนินงาน                 

                       02 การบริหารจัดการ
             - นโยบายการบริหารจัดการ
   - การบริหารและการจัดการ
          - โครงสร้างการบริหารงาน
            - นโยบายและการบริหารงบประมาณ 
                   - แหล่งที่มางบประมาณ
              - แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
                                   - กลยุทธ์ทางการเงิน     

 

สารบัญ    หน้า สารบัญ    หน้า 

08

16
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     03 การประกันคุณภาพ
       - ระบบการประกันคุณภาพ
       - กลไกการประกันคุณภาพ
     - คณะทำางานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและบริหารความเสี่ยง   
 - นโยบายการประกันคุณภาพภายใน
     - การประกันคุณภาพภายใน
             - ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
                การประเมินคุณภาพภายใน 
                 สำาหรับกอง/สถาบัน/สำานัก
                           ปีงบประมาณ 2558
        - จุดควรพัฒนา
          - ความสำาเร็จ
                  
      

  04 ความภาคภูมิใจและผลการดำาเนินงาน
           - ความภาคภูมิใจ
             - ผลการดำาเนินงานงานพัฒนาภาษา   
          - ผลการดำาเนินงานงานทดสอบ
        และสื่อสารสนเทศ
       

  05 ประมวลภาพกิจกรรม
      
      

สารบัญ    หน้า สารบัญ    หน้า 

28

36

72
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ชื่อหน่วยงาน   Naresuan University Language Centre
ชื่อภาษาไทย:    สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
ชื่อภาษาอังกฤษ:    Naresuan University Language Centre (NULC)
สังกัด:     สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ตั้ง:     ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำาบลท่าโพธิ์ 
    อำาเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
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ประวัติการก่อตั้งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่
147 (8/2552) วันที่ 22 กันยายน 2552 คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาขึ้น 
เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับ
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร อันได้แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่สนใจให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ภาษาประจำาชาติ และภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและ
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและของสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวและได้เล็งเห็น
ว่า การจัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ที่มีประสิทธิภาพโดย
ความร่วมมือของสถาบันภาษาในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา
โดยตรง จะเป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการจัดกิจกรรมด้านบริการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
การจัดการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้
กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
ตลอดจนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความจำาเป็นยิ่งยวดในการที่จะพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิตในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การ
ดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเรียนใน
ลักษณะกลุ่มใหญ่ จำาเป็นต้องหาแนวทางใหม่ที่ตอบรับกับความ
ต้องการดังกล่าวได้ ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงกระบวนการทดสอบและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม ทั้งตอนแรกเข้ามหาวิทยาลัย ระหว่างการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษาของนิสิต  ถือว่าเป็นพันธกิจ
ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ศักยภาพ มีขีดความสามารถ
ตามความต้องการของแหล่งจ้างงานในระดับแนวหน้าของประเทศ 
(Demand-based Competency)  และได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ย ส่วน“การฝึกอบรม” ถือว่าเป็นพันธกิจหลักของ
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ในการที่จะบริการวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมีขีดความสามารถ
ในการประยุกต์และบูรณาการความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฎิบัติงาน
ตามวิชาชีพ

ประวัติความเป็นมา
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   สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษากำาหนด
นโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้การดำาเนินงานมี
การพัฒนาและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว ดังนั้น จึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นในแต่ละ
งานอย่างต่อเนื่อง และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
มีความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้เข้ารับการบริการ “สถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษา” จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นมาให้อยู่ภายใต้
การกำากับดูแลของสำานักงานอธิการบดี เพื่อ
ความเหมาะสม และเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับความต้องการด้านการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

 สัญลักษณ์ลูกศรสีแสดบนลูกโลก หมาย
ถึง สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาที่เป็นหนึ่งใน
พลังขับเคลื่อนของโลกการเรียนรู้แนวใหม่ ด้วย
สื่อการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง ผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำาหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนนับ
ล้านทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
สะดวกฉับไวโดยมี “ภาษา” เป็นสื่อกลาง
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ทำาเนียบผู้อำานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  พัดเกตุ
16 สิงหาคม 2556 ถึง 10 ธันวาคม 2557

Mr. Matthew Ferguson
1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2554

ดร.สุดากาญจน์  กุลจิรมากันต์
1 ตุลาคม 2554 ถึง 15 สิงหาคม 2556

รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอำารุง
11 ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน
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คณะกรรมการประจำาสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนุพัศ โลหิตนาวี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา

รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอำารุง

รพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี

สุขขี ลิ้มศรีตระกูล

จุฑารัตน์ ราชพริ้ง

พุทธวรรณ นกเผือก
จิตตมาส หาญกล้า
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ปณิธาน        มุ่งมั่นดำาเนินงานตามพันธกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตและบุคลากร 
         ในด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัย 
         และชุมชน ในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำาหรับเสาะแสวงหาความรู้และ
                              พัฒนาวิชาชีพของตนเอง

วิสัยทัศน ์       มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนิสิต บุคลากร
                              มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคคลทั่วไปและชุมชนใกล้เคียงให้ยกระดับสู่
                              ระดับสากลและเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างๆ 

พันธกิจ                เพิ่มศักยภาพของทั้งนิสิตและบุคลากรในด้านการใช้ภาษา

วัตถุประสงค ์      1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความชำานาญด้านภาษาให้แก่นิสิต
     และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน
         2. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศในการสร้างแรงจูงใจ
            และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         3. เพื่อให้บริการทดสอบความสามารถด้านภาษาที่ได้มาตรฐาน
         4. เพื่อจัดหลักสูตรและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของ
      ผู้รับบริการ

เป้าหมาย       1. เป็นองค์กรชั้นนำาด้านภาษาต่างประเทศที่มีความทันสมัยด้าน  
        เทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมบรรยากาศและ
     สิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนความเป็นนานาชาติ
         2.เป็นองค์กรที่พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่นิสิต และ   
                                 บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
     และประชาคมโลก
         3.เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และพัฒนาทักษะภาษาของประชาคม
     ภาคเหนือตอนล่าง
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1.จัดหาชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเพื่อ
  ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย
2.จัดอบรมจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อ
   ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. จัดหาและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาที่
   หลากหลายทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. มีกระบวนการจัดทดสอบและประเมินผลด้านภาษา
   ที่มีประสิทธิภาพ
5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   และนำามาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนิสิต บุคลากร
    และสาธารณชน
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันภาษา
   ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง

“Leadership and learning are indispensable 
to each other.

John F. Kennedy

กระบวนการดำาเนินงาน
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การบริหารจัดการ

02
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1. ผู้บริหารองค์กรต้องมีภาวะผู้นำา มีความสามารถในด้าน
   การบริหารจัดการ มีความรอบรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์    
   และการตลาดทางวิชาการ (Marketing mind)
2. ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ 
   (Learning process) ทางด้านภาษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
   (Target groups)
3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านทรัพยากร 
    งบประมาณ และการให้บริการ (Service management)
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  4.1 มีระบบประกันคุณภาพภายใน
  4.2 มีระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  4.3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
5. การกำาหนดวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากลขององค์กรที่ดี   
   จากการประชุมปฏิบัติการสำาหรับบุคลากรไทยและนานาชาติ  
   ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 
   ที่ผ่านมา ได้มีมติร่วมกันให้ใช้คุณค่าดังต่อไปนี้เป็นค่าหลัก
   ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. อุทิศตน (Dedication)
2. ตรงต่อเวลา (Punctuality)

3. พัฒนาตน (Self-Development)

4. มุ่งผลงาน(Outcome-Orientedness)

5. คุ้มค่า (Cost-Effectiveness)
6. ภาษาเยี่ยม (Language Competency)

คุณค่าทางจริยธรรม คุณค่าในการปฏิบัติงาน

1. เคารพซึ่งกันและกัน (Respect)
2. สร้างสรรค์/ทำางานอย่างมืออาชีพ           
    (Professionalism)
3. รับผิดชอบต่อองค์กร 
   (Accountability)
4. เอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์ 
   (Consideration)
5. ที่สุดคือคณะทำางาน (Team Spirit)
6. มีหลักการและซื่อตรง (Integrity)

นโยบายการบริหารจัดการ
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 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีการบริหารงานองค์กรโดยคณะกรรมการประจำาสถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำานวยการสถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษา และผู้อำานวยการสำานักหอสมุด 

ปัจจุบัน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา แบ่งการบริหารเป็นดังนี้ คือ

 1. ผู้อำานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  กำากับดูแลใน
ส่วนของฝ่ายเลขานุการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ซึ่งประกอบ
ด้วยงานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และบริหารความเสี่ยง งานประชุม งานบุคคล งานสารบรรณ 
งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ
 
 2. หัวหน้างานทดสอบและ ICT กำากับดูแลในส่วนของการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test และ  
Naresuan University Writing Proficiency Test การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเน้น
ภาษาอังกฤษ การบริการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตัวเอง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การทำาเว็บไซต์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  
การให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access) และการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำาเนินงานต่างๆ ของ 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
 
 3. หัวหน้างานพัฒนาภาษา กำากับดูแลในส่วนของการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดอบรบภาษาต่างประเทศ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
ให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป การจัดหลักสูตร
อบรมภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive Course) ทั้งภาษาไทย/ภาษา 
ต่างประเทศ โดยเน้นภาษาอังกฤษ การบริการ Writing Clinic โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงกำากับดูแลใน
ส่วนของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา 
คือ  
 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 
รวมถึงการประสานงานและปฏิบัติงานที่เป็นภาษาไทยด้านจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา และงานบุคคล
สำาหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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“Wisdom.... comes not from age, but 
from education and learning.” 

Anton Chekhov
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 1. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา บริหารการเงินโดย
ใช้ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
 2. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา บริหารเงินงบ
ประมาณรายได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามพันธกิจของ
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดังนี้ คือ การเพิ่มศักยภาพ
ของทั้งนิสิตและบุคลากรในด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดให้บุคคลดังกล่าว ได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมที่เหมาะสม  
สิ่งเหล่านี้จะสำาเร็จได้จำาเป็นต้องมีการจัดหาและจัดเตรียม 
แหล่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกระบวนการ
จัดทดสอบและประเมินผลด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพ
 4. การยืม-คืน เงินทดรองจ่าย เพื่อดำาเนินการในเรื่อง
เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ การจัดอบรม ประชุมปฏิบัติ
การ การสัมมนา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อน 
อีกทั้งเคลียร์เอกสารเงินทดรองจ่ายภายใน 1 สัปดาห์ 
(ตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร)
 5. จัดทำารายงานเพื่อแสดงฐานะทางการเงินทุกสิ้น
เดือน และแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส โดยจัดทำา
รายละเอียดเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพร้อมข้อเสนอแนะ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานและเป็นข้อมูลในการตัดสิน
ใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป

นโยบายและการบริหาร
งบประมาณ
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      1. ได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
จากค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิต โดย
จัดสรรเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นร้อยละ 3 แล้วจัดสรรเข้า
เป็นงบประมาณบริหาร สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
ร้อยละ 97
      2. รายได้จากค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
CEPT รายได้จัดส่งกองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร และรายได้
จากค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan 
University Writing Proficiency Test รายได้จัดส่งเข้า
เงินรับฝาก – เงินรายได้ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
และจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของรายได้
จากค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
      3. ความเสี่ยงด้านการเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความมั่นคงทางการเงิน แต่
ความเสี่ยงในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาจไม่
เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำาหนดเวลา 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
      4. นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ต้องจัด
ทำาแผนบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
งบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหาร
จัดการตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 

แหล่งที่มางบประมาณ

““Change is the end result of all true learning.” 

Leo Buscaglia
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
 
 1. การรับจัดสรรงบประมาณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  จึงมีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจาก 2 แหล่ง คือ
       1.1  เงินงบประมาณแผ่นดิน
       1.2 เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้

2. แหล่งงบประมาณ ระยะ 3 ปี

3. งบประมาณประจำาปี 2558 จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
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กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์การใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
หลักการ:  
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้ง
มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน

มาตรการ:  
1. กำาหนดให้บุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  
   ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอย่าง 
   เคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
2. สนับสนุนให้บุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
   ใช้กระดาษสำานักงานและนำากลับมาใช้หน้าหลัง(REUSE)
3. เน้นให้บุคลากรทุกคนประหยัดพลังงานให้ใช้เท่าที่    
   จำาเป็นกำาหนดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
4. กรณีที่มีความจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ สถานที่ หรือ 
   บุคลากรเพิ่มเติมในการดำาเนินงาน ให้ขอความร่วมมือ 
   ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากร 
   อย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ 2:  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หลักการ:  
การบริหารจัดการทุกอย่างภายในสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษา ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

มาตรการ: 
1. การบริหารจัดการภายในสถานพัฒนาวิชาการ
   ด้านภาษาให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
   ในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นๆ
2. การปฏิบัติงานกำาหนดให้มีข้อมูลแนวปฏิบัติที่ชัดเจน   
   เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ  
   งานได้
3. จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   อย่างชัดเจน
4. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานและ 
   ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่าง
   ทั่วถึง
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กลยุทธ์ที่ 3:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทางการเงิน
หลักการ:  
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่าย ลักษณะ 3 มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่าย
เงินงบประมาณรายได้ทั้งงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณด้านพัสดุ และภาพรวมทั้งหมดของแผน
ปฏิบัติการในแต่ละเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อ
นำาเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของ
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และได้มีการติดตาม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับโครงการต่างๆ 
โดยให้รายงานผลการดำาเนินงานเป็นรายไตรมาส

มาตรการ: 
1. จัดทำาระบบเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลสถานพัฒนา  
   วิชาการด้านภาษา เพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล 
   ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเก็บข้อมูล เพื่อนำามาใช้ในการปฏิบัต ิ
   งานภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเพื่อ 
   ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3. ปรับปรุงสถานภาพด้านการเงินของสถานพัฒนา  
   วิชาการด้านภาษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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การประกันคุณภาพ
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 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ใช้คู่มือ
การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 และระบบการประกัน
คุณภาพของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ใช้ระบบ
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ
ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดำาเนินงานประกัน
คุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องดำาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา 
ผู้อำานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเป็นประธาน 
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่
กำากับดูแลด้านประกันคุณภาพเป็นผู้ดำาเนินการพิจารณา
ระบบการประกันคุณภาพ เพื่อการพัฒนาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์เป็นประจำาทุกปี 

ระบบการประกันคุณภาพ

กลไกการประกันคุณภาพ
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คณะทำางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
บริหารความเสี่ยงของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

 1. ผู้อำานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  ประธาน
 2. หัวหน้างานพัฒนาภาษา    กรรมการ
 3. หัวหน้างานทดสอบและICT    กรรมการ
 4. นางสาวพุทธวรรณ นกเผือก   กรรมการ
 5. นางสาวรุ่งกานต์  พงษ์โพธิ์พิทักษ์  กรรมการ
 6. นายวิทวัส   พจสัณห์   กรรมการ
 7. นางสาวแรกนาขวัญ แสงศิริ   กรรมการ
 8. นายคมสัน  ว่องเขตรการณ์  กรรมการ
 9. นายจิรัชต์   เรืองเอกราช   กรรมการ
 10.นางสาวณัฐสินี   ศรีประเสริฐ   กรรมการ
 11. นางสาวจุฑารัตน์  ราชพริ้ง   กรรมการ
 12. นางสาวจิตตมาส      หาญกล้า   กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
 1. รับผิดชอบการดำาเนินงานด้านประกันคุณภาพของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
ของกฎหมายตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 2. จัดทำารายงานการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจสอบภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมถึงจัดทำารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบของสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษาต่อมหาวิทยาลัยจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรับผิดชอบการจัดระบบ
การบริหารความเสี่ยง 
 3. ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
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นโยบายการประกันคุณภาพ
ภายใน
 
 1. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้
มีการกำากับติดตามการดำาเนินกิจกรรมและ
โครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำาปี 
2558 โดยรายงานทุก 6 และ 12 เดือน
 2. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้
กำาหนดให้มีกลไกการประชุมในระดับบุคลากร
ภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และนำา
ผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการบริหาร
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาทราบ คือ การ
ประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้านการ
ประกันคุณภาพ
 3. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้จัด
ให้มีกระบวนการระดมสมองเพื่อถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ กำาหนดค่าชี้วัดของแผนและประเมิน
แผน เพื่อนำาข้อสรุปไปปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการ
ดำาเนินงานต่อไป

การประกันคุณภาพภายใน

 
 1. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้จัด
ทำาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2562 โดยกำาหนด
มาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับ
ที่ 11 (ปรับปรุง พฤษภาคม 2558) เพื่อกำาหนด
กลยุทธ์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยโดยมี
การประชุมหารือเพื่อจัดทำาโครงการ/กิจกรรม
ประจำาปี
 2. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้
ดำาเนินการจัดทำาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-
2562 แผนปฏิบัติการประจำาปี 2558, แผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจำาปี 2558, แผน
บริหารความเสี่ยง, แผนพัฒนาบุคลากร, 
แผนการดำาเนินงานประจำาปี 2558 และแผน
ประชาสัมพันธ์ประจำาปี 2558
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tre ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน สำาหรับกอง/สถาบัน/สำานัก 

ปีงบประมาณ 2558  

 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้าน
ภาษา ภาคภูมิใจที่ได้คะแนนเฉลี่ย 7 ตัวบ่งชี้กลาง 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67% ในส่วนของภารกิจหลัก ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 70% โดยไดค้ะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.33 % ทั้งนี้ สถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษา จะได้นำาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงต่อไป
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จุดควรพัฒนา 1.  สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย  
    สนับสนุน (ในปัจจุบัน มีเพียง 6 คน ที่ใช้ภาษา  
    อังกฤษในการปฏิบัติงานได้)

2. บทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 
    ในการปฏิบัติงานสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
    โดยร่วมมือกับ CITCOMS และใช้เป็น Self-Access  
    เข้าถึงได้ผ่าน Website ของมหาวิทยาลัยได ้
    ตลอดเวลา

3. ส่งเสริมให้ NULC มีบรรยากาศตามวัฒนธรรม 
    องค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมกำาหนด

วัฒนธรรมองค์กร

คุณค่าทางจริยธรรม คุณค่าในการปฏิบัติงาน

1. เคารพซึ่งกันและกัน 
(Respect)

1. อุทิศตน (Dedication)

2. สร้างสรรค์/ทำางาน
อย่างมืออาชีพ              
(Professionalism)

2. ตรงต่อเวลา 
(Punctuality)

3. รับผิดชอบต่อองค์กร 
(Accountability)

3. พัฒนาตน (Self-
Development)

4. เอ้ืออาทรเพื่อนมนุษย์ 
(Consideration)

4. มุ่งผลงาน(Outcome-
Orientedness)

5. ท่ีสุดคือคณะทำางาน 
(Team Spirit)

5. คุ้มค่า (Cost-
Effectiveness)

6. มีหลักการและซื่อตรง 
(Integrity)

6. ภาษาเยี่ยม (Language 
Competency)
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 1. จากผู้เข้ารับการอบรมงานพัฒนาภาษาในปีงบประมาณ2558 ทั้งสิ้น 1,239 คน และ
หลักสูตรที่เปิด 13 หลักสูตร มีผลสำารวจความพึงพอใจของแต่ละหลักสูตร ดังนี้

ลำาดับ ชือ่หลักสูตร ผลสำารวจความ
พึงพอใจ

1 English for Communication 4.30
2 Cambridge English Placement Test Preparation 4.28
3 Creative Writing 4.46
4 Grammar and Vocabulary Practice for Test 

Preparation
4.22

5 Grammar Overview 4.45
6 English for Communication & Office Work 4.39
7 Word Processor Workshop 4.67
8 Listening Skill Practice for Test Preparation 4.19
9 Listening and Speaking 4.51
10 Vocabulary Building for Test Preparation 4.43

11 Grammar in Daily Life 4.19

12 Basic Writing 4.36

13 Reading Skill Practice for Test Preparation 4.39

ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีหลักสูตรที่ได้รับความพึงพอสูงสุด 3 ลำาดับจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับดีมาก ดังนี้

อันดับ 1 Word Processor Workshop      4.67
อันดับ 2 Listening and Speaking     4.51
อันดับ 3 Vocabulary Building for Test Preparation    4.43
    

 2. งานทดสอบและ ICT มีผลสำารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ Self-Access ของ 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา คือ 4.74 จากผลสำารวจความพึงพอใจดังกล่าวอยู่ในระดับ 
ดีมาก
 3. มีบริการ Writing Clinic เพื่อให้คำาแนะนำาในการเขียนบทความและเอกสารทางวิชาการที่
เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบุคลากรเจ้าของภาษาผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความ และ
เอกสารทางวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้คำาแนะนำา ซึ่งมีกลุ่มผู้เข้าใช้บริการมากขึ้น
ทั้งนิสิต อาจารย์และบุคคลทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามีศักยภาพใน
การผลักดันให้ผลงานของผู้รับบริการได้รับการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นในวารสารที่ม ีImpact factor
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“You live and learn. At any rate, you live.”

 4.ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพิ่ม
จากภาระงานหลัก  คือ ให้รับผิดชอบการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
อังกฤษจำานวน 3 รายวิชา คือ 001211 ภาษา
อังกฤษพื้นฐาน 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
และ 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษาได้บริหารจัดการงานที่
เพิ่มขึ้น โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยใช้
งบประมาณจริง 14,000,000 บาท งานการเรียน
การสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปใช้งบประมาณ 
3,5000,000 บาท ซึ่งใช้งบประมาณของสถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษาไปทั้งสิ้น 10,000,000 
บาท โดยการลดผลงานตามพันธกิจลง เนื่องจาก
ความจำากัดด้านงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมอบ
หมายให้ดำาเนินงานการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาทั่วไป อีกทั้งผลการเรียนของนิสิตดี
ขึ้น เนื่องจากมีผลการประเมินและมี Testimonials 
ของผู้เรียน

Douglas Adams

 5.มีห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-
Access) ที่ทันสมัย โดยมีสื่อการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวีดิทัศน์ และโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศที่พร้อมบริการให้กับนิสิต บุคลากร 
และผู้ที่สนใจใช้บริการ
 6.มีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิตทุกระดับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยใช้ข้อสอบของ Cambridge English  
Placement Test สำาหรับใช้สอบวัดความรู้นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยัง
มี Naresuan University Writing Proficiency 
Test เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ความภาคภูมิใจและผลการดำาเนินงาน

04
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04

ความภาคภูมิใจ ตามการวิเคราะห์อัตรากำาลังของกองแผนงานบุคลากร
สายสนับสนุนไทยที่ควรมีเพื่อรองรับพันธกิจของ NULC 
ในปัจจุบัน ควรเป็น 18 คน และได้มีการตัดงบประมาณ
จำานวนมาก แต่ NULC สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจ
หลัก (CC) และพันธกิจสนับสนุน (FC) ได้อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์แบบทุกประการ ท่ามกลางความจำากัดของ
จำานวนบุคลากรและงบประมาณ 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่ง ในความมุ่งมั่น อุทิศตน และการทำางานเป็นทีม 
คิดนอกกรอบ เพื่อเน้นผลสัมฤทธ์ของงาน ท่ามกลาง
ความจำากัด
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1.1 สรุปผลการดำาเนินงานการอบรมพัฒนาภาษาโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
ประจำาปีงบประมาณ 2558
 ด้วยงานอบรมทางภาษา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  
สถานฯจึงได้เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่
เข้ามารับบริการ ผู้เป็นนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลภายนอก 
ดังแสดงจำานวนผู้เข้าอบรมและหลักสูตรต่างๆ ตามตารางและแผนภูมิข้างล่างนี้

Language Development SectionLanguage Development Section

La
ng

ua
ge

 D
ev

el
op
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en

t 
Se

ct
io

n

ตารางที่ 1.1.1 แสดงจำานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษา
ระหว่าง ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558

1. ผลดำาเนินงานพัฒนาภาษา
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จากแผนภูมิที่ 1.1.1 แสดงจำานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาระหว่าง ต.ค. 2557 – ก.ย. 
2558 จำานวน 1,239 คน ในแต่ละเดือนจะมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 1,239/12 ≈ 103 คน 
เดือนกันยายน มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมมากที่สุด จำานวน  140 คนและเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วง
ระหว่างปิดภาคการศึกษา มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมน้อยที่สุด จำานวน 36 คน

ตารางที่ 1.1.2 แสดงจำานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาในแต่ละกลุ่มผู้เรียน

แผนภูมิที่ 1.1.1 แสดงจำานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษา ระหว่าง ต.ค. 2557- ก.ย. 2558
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 จากแผนภูมิที่ 1.1.2 แสดงจำานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาในแต่ละกลุ่มผู้เรียน
ระหว่าง ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ทั้งหมด 1,239 คน พบว่า NULC บริการอบรมพัฒนาภาษาให้แก่
นิสิตมหาวิทยาลัยมากที่สุด (440+298+222 = 960 คน คิดเป็น 78%) รองลงมามีจำานวนน้อยกว่า
ประมาณ 9 เท่า คือบุคคลภายนอก (114 คน คิดเป็น 9%) และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด 
(72+93 = 165 คน คิดเป็น 13%)

หลักสูตรอบรมทั้งหมดนี้ สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศประจำาสถานพัฒนาวิชาการด้าน 
ภาษา จำานวน 2 ท่าน (หลัก) และ อีก 1 ท่าน (เสริม) โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง, 18 ชั่วโมง 
และ 12 ชั่วโมง ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง ได้แก่   - Cambridge Placement Test Preparation (CEPT)
      - English for Communication
      - Basic Writing
      - Grammar Overview
      - Listening and Speaking
      - Grammar in Daily Life
      - Creative Writing

หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง  ได้แก่    - Vocabulary Building for Test Preparation
      - Reading Skill Practice for Test Preparation
      - Grammar and Vocab Practice for Test Preparation
      - Listening Skill Practice for Test Preparation
      - English for Communication for Office Work

หลักสูตรอบรม 12 ชั่วโมง ได้แก่    - Word Processor Workshop for Thesis Writing
      - Editing Course

แผนภูมิที่ 1.1.2 แสดงจำานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาในแต่ละกลุ่มผู้เรียน
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จุดที่ควรพัฒนา
- จำานวนผู้เข้าอบรม มาเรียนไม่สม่ำาเสมอ จึง  
  อาจทำาให้การอบรมไม่มีประสิทธิภาพ
- เวลาที่เปิดอบรม เป็นการเปิดอบรมในเวลา   
  ราชการ จึงไม่สามารถสนองความต้องการ   
  ของผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมในเวลา   
  ราชการได้
- อาจมีมาตรการเก็บเงินประกันค่าอบรม เพื่อ
  คัดกรองผู้เข้าอบรม ที่ต้องการอบรมจริงๆ   
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมที่มากขึ้น

สรุปการประเมินและข้อเสนอแนะในจัดการอบรมจากความ
เห็นของผู้เข้ารับการอบรม
- อาจารย์ผู้สอนมีความชำานาญในเรื่องที่สอนเป็น 
  อย่างดี
- ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และเทคนิคใน
  การเตรียมตัวสอบเพิ่มมากขึ้น
- สำาเนียงอาจารย์ผู้สอนฟังชัดเจน
- หลักสูตรที่เปิดอบรมมีประโยชน์ และนำาไปใช้ได้จริง
- การเรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของ  
  ภาษา เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
- ควรจัดให้มีการอบรมนอกเวลาราชการ

แผนภูมิที่ 1.1.3 แสดงรายละเอียดหลักสูตรอบรม พร้อมจำานวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร 
ซึ่งมีการจัดอบรม ระหว่าง ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

โดยเรียงลำาดับ จากหลักสูตรที่มีผู้เข้าอบรมมากที่สุด ไปจนถึงน้อยที่สุด

 โดยจากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หลักสูตร Cambridge English Placement Test 
Preparation (CEPT) มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมสูงสุด เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษาเปิดทุกเดือน และมีนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครสอบจำานวนมาก 
จึงให้ความสนใจในเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมสอบนี้ ส่วนหลักสูตรที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม
น้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตร Editing เนื่องจาก เป็นหลักสูตรเฉพาะซึ่งต้องมีงานวิจัยมาด้วย จึงทำาให้
มีจำานวนผู้เข้าอบรมไม่มาก เพราะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเท่านั้น
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1.2 สรุปผลการดำาเนินงานภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558(ปีการศึกษา 2557)

 ปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 2557) สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้รับผิดชอบรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายวิชา 001212 ภาษา
อังกฤษพัฒนา และ รายวิชา 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่รับมาเพื่อสอนภาษา
อังกฤษพื้นฐานทั้งหมด 27 คน (1 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ลาออกไป 2 คน เหลือ 25 คน  
(1 สิงหาคม – 16 สิงหาคม 2558) ได้ทำาการรับเพิ่มอีก 7 คน เพื่อรองรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนมากขึ้น รวม
จำานวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่รับสูงสุดทั้งสิ้น 32 คน
 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาดำาเนินการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รายวิชาซึ่งมีรายละเอียด 3 ภาค
การเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา 2557 ดังตารางต่อไปนี้

จากตารางที่ 1.2.1 รวมนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานตลอดปีการศึกษา 2557 ทั้ง
สิ้น 12,492 คน มีนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ ได้เกรด F จำานวน 258 คน (2%) จึงสรุปได้ว่าผลการสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามีนิสิตผ่านถึง 98% ซึ่งถือว่ามีผลการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก 

ผลประเมินจากนิสิตตลอดปีการศึกษา 2557

ข้อวิพากษ์ที่สำาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา วิชา 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

- ผู้สอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชาอย่างชัดเจนในคาบแรก คิดเป็น  4.57  จาก  5
- ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาเป็นประจำา     คิดเป็น  4.73  จาก  5
- ผู้สอนเลิกสอนตรงเวลาเป็นประจำา     คิดเป็น  4.53  จาก  5
- ผู้สอนอธิบายบทเรียนและแบบฝึกหัดได้ชัดเจน   คิดเป็น  4.17  จาก  5
- ผู้สอนแนะนำาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน   คิดเป็น  4.12  จาก  5
- ผู้สอนมีเวลาให้คำาปรึกษากับนิสิตนอกชั้นเรียน   คิดเป็น  4.14  จาก  5
- ผู้สอนแจ้งผลการเรียนกับนิสิตผ่านทางระบบลงทะเบียน  คิดเป็น  4.28  จาก  5
  ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำาเสมอ
- ผู้สอนเอาใจใส่และสนใจพัฒนาการของผู้เรียน   คิดเป็น  4.47  จาก  5
- ผู้สอนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสถานะอาจารย์   คิดเป็น  4.74  จาก  5
  และวางตัวได้เหมาะสมกับผู้เรียน
- นิสิตมีความพึงพอใจต่อการสอนของผู้สอนรายวิชานี้  คิดเป็น  4.55  จาก  5

ตารางที่ 1.2.1 แสดงรายวิชา จำานวนหมู่เรียน และจำานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2557
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ข้อวิพากษ์ที่สำาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา วิชา 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
- ผู้สอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชาอย่างชัดเจนในคาบแรก คิดเป็น  4.66  จาก  5
- ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาเป็นประจำา     คิดเป็น  4.72  จาก  5
- ผู้สอนเลิกสอนตรงเวลาเป็นประจำา     คิดเป็น  4.54  จาก  5
- ผู้สอนอธิบายบทเรียนและแบบฝึกหัดได้ชัดเจน   คิดเป็น  4.37  จาก  5
- ผู้สอนแนะนำาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน   คิดเป็น  4.08  จาก  5
- ผู้สอนมีเวลาให้คำาปรึกษากับนิสิตนอกชั้นเรียน   คิดเป็น  4.10  จาก  5
- ผู้สอนแจ้งผลการเรียนกับนิสิตผ่านทางระบบลงทะเบียน  คิดเป็น  4.32  จาก  5
  ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำาเสมอ
- ผู้สอนเอาใจใส่และสนใจพัฒนาการของผู้เรียน   คิดเป็น  4.58  จาก  5
- ผู้สอนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสถานะอาจารย์   คิดเป็น  4.67  จาก  5
  และวางตัวได้เหมาะสมกับผู้เรียน
- นิสิตมีความพึงพอใจต่อการสอนของผู้สอนรายวิชานี้  คิดเป็น  4.52  จาก  5

ข้อวิพากษ์ที่สำาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา วิชา 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- ผู้สอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชาอย่างชัดเจนในคาบแรก คิดเป็น  4.42  จาก  5
- ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาเป็นประจำา     คิดเป็น  4.71  จาก  5
- ผู้สอนเลิกสอนตรงเวลาเป็นประจำา     คิดเป็น  4.51  จาก  5
- ผู้สอนอธิบายบทเรียนและแบบฝึกหัดได้ชัดเจน   คิดเป็น  4.36  จาก  5
- ผู้สอนแนะนำาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน   คิดเป็น  4.31  จาก  5
- ผู้สอนมีเวลาให้คำาปรึกษากับนิสิตนอกชั้นเรียน   คิดเป็น  4.21  จาก  5
- ผู้สอนแจ้งผลการเรียนกับนิสิตผ่านทางระบบลงทะเบียน  คิดเป็น  4.23  จาก  5
  ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำาเสมอ
- ผู้สอนเอาใจใส่และสนใจพัฒนาการของผู้เรียน   คิดเป็น  4.49  จาก  5
- ผู้สอนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสถานะอาจารย์   คิดเป็น  4.69  จาก  5
  และวางตัวได้เหมาะสมกับผู้เรียน
- นิสิตมีความพึงพอใจต่อการสอนของผู้สอนรายวิชานี้  คิดเป็น  4.50  จาก  5

 ความคิดเห็นของนิสิตในการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 - อาจารย์ใจดีมาก ให้ความรู้ได้ตามที่ต้องการและแทรกข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการเรียนและการนำาความรู้ไปใช้
 - อาจารย์สอนดีและสนุกมาก อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนิสิตจึงทำาให้เวลาเรียนไม่เครียด
 - เรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกไม่เครียด ถ้าเป็นไปได้อยากเรียนกับอาจารย์ทุกเทอมเลย 
 - อาจารย์น่ารัก ใจดี และมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียนทำาให้เด็กมีส่วนร่วมและเข้าใจเกี่ยวกับ
           บทเรียนมากยิ่งขึ้น
 - อาจารย์สอนดีมากๆเป็นการเรียนการสอนที่ทำาให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก
 - อาจารย์สอนเข้าใจ เนื้อหาตรงกับที่เรียน ออกข้อสอบตามที่เรียน
 - อาจารย์มีการสอนที่มีการเน้นการโต้ตอบกับนิสิตดีมากครับ อาจารย์ใจดีมากๆ ด้วย
 - อาจารย์ใจดีมาก สอนสนุก ได้ความรู้
 - The best of teacher, thank you

 ข้อมูลดังกล่าวนี้ จึงเป็นข้อสรุปได้เป็นอย่างดีว่า นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษได้ตาม
มาตรฐานที่กำาหนด โดยอาจารย์เจ้าของภาษาและตำาราที่จัดทำาโดย Cambridge University Press (CUP) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย Teacher Guide, Student Workbook และนิสิตผ่านการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเกือบ 100% เพียงแค่ 
2% ที่ได้เกรด F จึงนับได้ว่านิสิตได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาได้ในระดับที่ดีมาก 
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1.3 ผลดำาเนินงานกิจกรรม Writing Clinic ประจำาปีงบประมาณ 2558
 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เปิดให้บริการ Writing Clinic สำาหรับอาจารย์ บุคลากร
และนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็น
นานาชาติ และมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดยมีบุคลากรเจ้าของภาษา
ผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความ และเอกสารทางวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้ให้คำาแนะนำา 
 
 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายได้ทางหน้าเว็บไซต์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
http://nulc.nu.ac.th/th/clinic/select.php และเข้ารับการบริการตามนัดหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น

ตารางที่ 1.3.1 สรุปผลการดำาเนินการกิจกรรม Writing Clinic ประจำาปีงบประมาณ 2558

* Mr. Kevin Mark Roebl เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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แผนภูมิที่ 1.3.1 สรุปผลการดำาเนินงาน Writing Clinic ประจำาปีงบประมาณ 2558

จากตารางที่ 1.3.1 และ แผนภูมิที่ 1.3.1 จะเห็นได้ว่า ผู้เข้ารับบริการ 
Writing Clinic มากที่สุดเป็น นิสิตระดับปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
217 ครั้ง คิดเป็น 41% จากผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด โดยที่ Mr. Roy 
Irvine Morien ได้ให้บริการทั้งหมดตลอดปี งบประมาณ2558 และ
ได้เพิ่มเติม Mr. Kevin Mark Roebl รับผิดชอบด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป
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แผนภูมิที่ 1.3.2 สรุปจำานวนชิ้นงาน แยกตามประเภท

จากตารางที่ 1.3.2 และ แผนภูมิที่ 1.3.2 จะเห็นได้ว่าผู้เข้ารับบริการ Writing Clinic นำา Thesis มา
แก้ไขมากที่สุดจำานวน 147 ชิ้นงาน คิดเป็น 36 % โดยแบ่งเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำานวน 120 ชิ้นงาน และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 20 
ชิ้นงาน

ตารางที่ 1.3.2 สรุปจำานวน 403 ชิ้นงาน แยกตามประเภท
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ผลงานของผู้ที่รับบริการ Writing Clinic ที่ได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

Monthana Weerawatthanakorn 

Weerawatanakorn M. (2013). Dicarbonyl compounds and sugar contents of Thai 
 commercial beverages. Songklanakarin 
 Journal of Science and Technology, 35 (6) (November-December), 631-639

Weerawatanakorn M, Ho CT, Huang Q*. (2014). Monitoring the Binding Processes of   
 epigallocatechin gallate and theaflavin-3, 3’-digallate to alpha-casein surface   
 using Quartz Crystal Microbalance with Dissipation. International Food Research   
 Journal. 21(1), 493-499.

Janporn S, Ho CT, Chavasit V, Pan MH, Chittrakorn S, Ruttarattanamongkol K, 
 Weerawatanakorn M*. Physico-chemical properties of Terminalia catappa seed   
 oil as a novel dietary lipid source. Journal of Food and Drug Analysis. 2015. 
 23 (2), 201-209.

Weerawatanakorn M*, Thi-on S, Chittrakorn S, Ruttarattanamongkol K. Fortification of   
 calcium in Thai green curry paste. Food and Applied Bioscience Journal. 2015.   
 3(2), 85-99

Rattapoom Waranusart 

W.Phetpong, N. Kittimeteevorakul and R. Waranusart, “Automatic Sushi Classsification   
 from Images Using Color Histograms and Shape Properties,” Proceedings of   
 the 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-IPSC 2014),   
 Nakhon Prathom, Thailand, 26-27 March 2014, pp. 85-88

C. Pinkaew and R. Waranusart, “Interactive Tangible Word Game” Proceedings of the   
 2014 3rd ICT International Student Project Conference (ICT-IPSC 2014), Nakhon   
 Prathom, Thailand, 26-27 March 2014, pp. 53-56

P. Vissanukool, W. Nhewbang, K. Jenjob, R. Waranusart, “nuVision: A Mobility Aid for   
 The Navigation of Visually Impared People Using Depth Information,” 
 Proceedings of the 2015 4th ICT International Student Project Conference 
 (ICT-IPSC 2015), Tokyo, Japan, 23-24 May, 2015.
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Winai Wongthai

Winai Wongthai and Aad van Moorsel, “Performance Measurement of a Cloud Logging   
 System” Proceedings of 10th International Conference on Innovative  
 Computing, Information and Control, Dalian, China, 20-22 August, 2015. 

Tippawan Sungkapong

Tippawan Sungkapong, “Evaluation of Giemsa Stain Quality in Different Concentrations   
 of Malaria Diagnosis”, Proceedings of the 39th AMTT Conference, Chiang Mai,   
 Thailand, 26-29 May, 2015.
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1.4 ผลดำาเนินงานกิจกรรม Let’s Talk ประจำาปีงบประมาณ 2558

 กิจกรรม LET’S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำาหรับ
นิสิตและผู้สนใจโดยไม่จำากัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนา
กับชาวต่างชาติ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30-16:30 น. ท่านสามารถ
ลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (120 นาที) และสามารถนัดหมายได้ที่เว็บไซต์ http://www.
nulc.nu.ac.th/th/let_talk/talk_calendar.php 

แผนภูมิที่ 1.4.1 สถิติการใช้บริการ Let’s Talk ประจำาเดือน ม.ค.-พ.ค. 2558
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NULC: แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของท่านให้ประสบความสำาเร็จ?
ฐาปนีย์: ก็คือมาเข้าอบรมทุกเดือน แล้วก็อ่าน
ทุกวัน หรือดูซีรีย์หรือข่าวที่ไม่มีบทบรรยายไทย  
ทุกวันค่ะ

NULC: มีข้อแนะนำาอะไรเพิ่มเติม?
ฐาปนีย์: NULC มีหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุม
ทุกหลักสูตรค่ะ 

NULC: อยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆ มาใช้บริการ
ฐาปนีย์: ที่ได้จากการอบรม จะเห็นได้ชัดเลยว่า
อาจารย์มีเทคนิคในการสอนเพิ่มขึ้นเยอะ ซึ่ง
ทำาให้เราสอบผ่าน และอาจารย์ก็เป็นกันเอง 
เพื่อนๆ ในชั้นเรียนก็เป็นกันเองค่ะ ยิ่งมาอบรม
แล้วได้เพื่อนที่เข้าอบรมต่างคณะเพิ่มขึ้นค่ะ ก็
อยากจะเชิญชวนมาเข้าอบรมด้วยกันนะคะ

NULC: แนะนำาตัว
ฐาปนีย์: สวัสดีค่ะ ชื่อฐาปนีย์ ศรีแก้ว นิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

NULC: อบรมหลักสูตรใดของ NULC?
ฐาปนีย์:  เข้าร่วมเรียนหลักสูตร CEPT

NULC: นำาประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้อย่างไร?
ฐาปนีย์: ประเด็นหลักๆ เลยก็คือ นำามาประยุกต์
ใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้
ผ่าน ส่วนประเด็นที่สองคือนำาความรู้ที่ได้มาใช้
ในการอ่านและศึกษางานวิจัย ที่จะทำาวิจัยจบใน
ปริญญาโท

นางสาวฐาปนีย์ ศรีแก้ว นิสิตระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ความคิดเห็นจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสอบภาษาอังกฤษผ่านหลังจากเข้าร่วมอบรม
กับสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
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NULC: แนะนำาตัว
ชุติมา: สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวชุติมา 
ช้างพุ่ม ตอนนี้เรียนปริญญาโทที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบค่ะ

NULC: อบรมหลักสูตรใดของ NULC?
ชุติมา: CEPT แล้วก็ GRAMMAR

NULC: นำาประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม
มาประยุกต์ใช้อย่างไร?
ชุติมา: อย่างแรกก็คือที่จะต้องสอบ
ภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย สิ่งที่ประสบความสำาเร็จก็
คือ นำาไปใช้สอบจริงแล้วก็ผ่านค่ะ 

NULC: แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของท่านให้ประสบความสำาเร็จ?
ชุติมา: ก็พยายามอ่านให้ได้ทุกวันวัน
ละ 15-20 นาที หรือมากกว่านั้นก็ได้ 
พยายามทบทวนหลังจากที่เรียนกับ
อาจารย์ ตรงไหนที่เรายังไม่เข้าใจหรือจำา
ไม่ได้ แล้วก็ทำาข้อสอบในอินเทอร์เน็ตให้ได้
คะแนนมากที่สุด

NULC: อยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆ มาใช้
บริการ NULC
ชุติมา: ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามา
อบรมภาษาใน NULC ค่ะ เพราะว่าอาจารย์
ที่สอนมีเทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยให้เราสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านได้ค่ะ

นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม นิสิตระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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NULC: แนะนำาตัว
ปพิชญา: ชื่อ ปพิชญา อินเจริญ ตอนนี้เป็น
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมค่ะ 

NULC: อบรมหลักสูตรใดของ NULC?
ปพิชญา: มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรคอร์ส 
CEPT Preparation และมีโอกาสได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร IELTS Workshop ค่ะ

NULC: นำาประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม
มาประยุกต์ใช้อย่างไร?
ปพิชญา: สำาหรับประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วม
การอบรมอย่างแรกเลยประสบการณ์จาก
คอร์ส CEPT ก็คือ ได้นำาเทคนิคและความรู้
ที่ได้ลักษณะข้อสอบที่ต้องเจอ เมื่อเข้าอบรม
เสร็จแล้วนำาไปสอบจริง ทำาให้เราคุ้นเคยกับ
ข้อสอบมากขึ้น และทำาให้เราไม่ตื่นเต้นเวลาทำา
ข้อสอบ อย่างที่สองก็คือ อาจารย์มีเทคนิค
การทำาข้อสอบให้ได้ผลคะแนนดี และทำาให้เรา
สอบผ่านได้

NULC: แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของท่านให้ประสบความสำาเร็จ?
ปพิชญา: ภาษาอังกฤษเหมือนเป็นทักษะ
เหมือนเราเล่นกีฬา ซึ่งถ้าเราใส่ใจที่จะฝึกฝน
ทักษะก็จะพัฒนา มันก็จะติดตัวเราตลอด 
เหมือนเป็นการสะสมมันไปเรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่
อะไรที่วันนี้พรุ่งนี้ทำาได้เลย โดยส่วนตัวแล้ว
อยากแนะนำาให้เอาตัวเข้าไปอยู่ในภาษาอังกฤษ  
คืออาจจะดูหนัง ฟังเพลงก็น่าจะช่วยให้เราคุ้น
เคยกับภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

NULC: มีข้อแนะนำาอะไรเพิ่มเติม?
ปพิชญา: หลักสูตรของ NULC จริงๆ ส่วน
ตัวคิดว่าครอบคลุมเพียงพออยู่แล้ว แต่อยาก
ให้เพิ่มความถี่ในบางหลักสูตร เช่น หลักสูตร
เตรียมสอบ

ปพิชญา: ก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาที่ NULC 
เข้ามาลงคอร์สอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
และที่ NULC มีสื่อการสอนภาษาอังกฤษต่างๆ 
ไว้คอยบริการผู้ที่ต้องการพัฒนา ก็อยากจะ
เชิญชวนให้เข้ามาที่ NULC กันเยอะๆ ค่ะ

นางสาวปพิชญา อินเจริญ นิสิตระดับปริญญาเอก 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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ธนพนธ์: สวัสดีครับ ผมชื่อนายธนพนธ์ 
อินทรประสิทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผมเป็นนิสิตแพทย์ เรียน
หนักมาก เลยยังไม่เคยมีโอกาสเรียนภาษาที่ 
NULC แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมได้มี
โอกาสเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับ
นานาชาติ ผมได้มาที่ NULC และได้เข้ามาเรียนรู้
การกล่าวสุนทรพจน์กับอาจารย์ยูจีน่า ทำาให้ผม
ได้พัฒนาตนเองและทักษะในการกล่าว
สุนทรพจน์มากขึ้น มันเป็นประสบการณ์ที่ดี
สำาหรับผมมากๆ ครับ

นายธนพนธ์ อินทรประสิทธิ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารว่มแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศ

NULC: นำาประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้อย่างไร?
ธนพนธ์: ผมได้ใช้ทักษะที่เรียนมาในการกล่าว 
สุนทรพจน์ ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ผม
ก็ทำามันได้ดีและพิสูจน์ได้ว่าผมสามารถเผชิญ
หน้ากับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นได้ ถึงแม้ว่าผู้เข้า
ร่วมแข่งขันที่เก่งหลายคน  
มันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจซึ่งทำาให้ผมได้พัฒนา
ตนเองขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง
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NULC: แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษให้
ประสบผลสำาเร็จ?
ธนพนธ์: การดูหนังหรือฟังเพลงสากลทำา
เป็นอีกทางที่ผมใช้พัฒนาภาษาอังกฤษ  
ผมได้เรียนรู้ทั้งคำาศัพท์และสำาเนียงภาษา
อังกฤษ อีกทั้งฝึกฝนโดยการพูดกับตัวเอง
หน้ากระจก การทำาข้อสอบภาษาอังกฤษ  
หรือการใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ

NULC: อยากให้ NULC จัดหลักสูตรใด
เพิ่มเติม?
ธนพนธ์: สำาหรับผมคิดว่า NULC ควรจะมี
คอร์สฝึกการสนทนาในชีวิตประจำาวันในระดับ
ที่ยากขึ้น เพราะอีกไม่นานประเทศไทยจะต้อง
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สำาคัญในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในอนาคต

NULC: อยากให้พูดถึงความสำาคัญของภาษา
อังกฤษ?
ธนพนธ์: ในปัจจุบันมีหลายภาษาที่ใช้สื่อสาร
กันในโลก แต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่
ใช้สื่อสารกัน คุณสามารถเห็นภาษาอังกฤษ
ได้ในทุกๆ ที่ และสำาหรับนิสิตม.นเรศวร ก็
สามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ที่ NULC 
เพราะในอนาคตภาษาอังกฤษจะเป็นภาษา
กลางที่ใช้สื่อสารกัน
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“That is what learning is. You suddenly understand 
something you’ve understood all your life, 

but in a new way.” 
Doris Lessing



54
N

ar
es

ua
n 

Un
iv

er
sit

y 
La

ng
ua

ge
 C

en
tre

Testing and ICT SectionTesting and ICT Section

2. ผลการดำาเนินงานงานทดสอบและสื่อสารสนเทศ
 
 ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมางานทดสอบและสื่อสารสนเทศมีการดำาเนินงานหลัก ได้แก่
 2.1 การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 2.2 การให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access)
 2.3 การจัดทำาสื่อและการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆในหน่วยงาน
โดยงานทดสอบและสื่อสารสนเทศมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งโดยขอนำาเสนอผลการดำาเนินงานดัง
ต่อไปนี้ 

2.1 การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ดำาเนินภารกิจจัดสอบวัดความรู้ภาษา
อังกฤษสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีความรู้ ความสามารถในการนำาภาษาอังกฤษไปใช้  โดยมีประเภทการจัดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษที่ให้บริการ 2 ประเภท ได้แก่
 
  1. Cambridge English Placement Test Online (CEPT) 
  2. NU Writing Proficiency Test 
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2.1.1 Cambridge English Placement Test Online (CEPT)
 ให้บริการจัดสอบเป็นประจำาทุกเดือน และรองรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 - นิสิตระดับปริญญาตรี 
 - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางที่ 2.1.1 สรุปผลการสมัครสอบ CEPT ประจำาปีงบประมาณ 2558 

แผนภูมิที่ 2.1.1 สรุปผลการสมัครสอบ CEPT ประจำาปีงบประมาณ 2558

 ตารางที่ 2.1.1 และแผนภูมิที่ 2.1.1 แสดงว่า การจัดสอบ CEPT ที่จัดขึ้นโดยสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา จำานวนนิสิตสมัครสอบ CEPT มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40.05% ต่อจำานวนนิสิตทั้งหมด
ทุกระดับชั้นการศึกษา โดยที่นิสิตปริญญาโท สมัครสอบสูงสุดที่ 85.99% ต่อจำานวนนิสิตปริญญา
โททั้งหมด ส่วนปริญญาตรีมีอัตราการสมัครสอบต่ำาที่สุดที่ 32.02% ต่อจำานวนนิสิตปริญญา
ตรีทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่านิสิตปริญญาตรี มีอัตราการสมัครสอบที่ต่ำาว่านิสิตบัณฑิตศึกษาเป็น
ชัดเจน เนื่องจากนิสิตปริญญาตรียังไม่มีการกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำาสำาหรับการสอบ CEPT ใน
การยื่นสำาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษายังมีการจัดสอบนอกรอบ ให้กับ
นิสิตเพื่อนำาไปยื่นสมัครขอทุนต่างๆ จากต่างประเทศ และจัดสอบวัดความรู้ให้กับอาจารย์ใหม่หรือ
อาจารย์ที่ต้องการวัดผลภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของคณะต้นสังกัดต่างๆ ด้วยเช่นกัน
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ตารางที่ 2.1.2 สรุปผลกาสอบ CEPT ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาปีงบประมาณ 2558

แผนภูมิที่ 2.1.2 สรุปผลกาสอบ CEPT ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาปีงบประมาณ 2558

 ตารางที่ 2.1.2 และแผนภูมิที่ 2.1.2 แสดงว่า การจัดสอบ CEPT ที่จัดขึ้นโดยสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษามีผลการสอบแยกออกเป็นระดับต่างๆ ได้ตามตาราง จะเห็นได้ว่า นิสิตปริญญา
ตรีส่วนใหญ่ จะได้คะแนนอยู่ในระดับ A2 คิดเป็น 45.17% และระดับ C2 มีจำานวนนิสิตสอบได้น้อย
ที่สุดอยู่ที่ 0.01% ซึ่งจะเห็นได้ว่านิสิตในระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A1 - A2 เป็นส่วน
มาก ทั้งนี้นิสิตระดับปริญญาตรียังไม่มีการกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำาสำาหรับการสอบ CEPT ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น
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ตารางที่ 2.1.3 สรุปผลการสอบ CEPT ผ่านเกณฑ์ ของระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำาปีงบประมาณ 2558

แผนภูมิที่ 2.1.3 สรุปผลการสอบ CEPT ผ่านเกณฑ์ ของระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำาปีงบประมาณ 2558

ตารางที่ 2.1.3 และแผนภูมิที่ 2.1.3 แสดงว่า การจัดสอบ CEPT ที่จัดขึ้นโดยสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษา มีอัตราการสอบผ่านเกณฑ์ CEPT ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.46% 
ต่อจำานวนคนสมัครสอบทั้งหมด โดยที่นิสิตระดับปริญญาเอก มีอัตราการสอบผ่านสูงที่สุดที่ 
12.64% ต่อจำานวนคนสมัครสอบในระดับปริญญาเอกทั้งหมด ทั้งนี้ถือว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มีผลการสอบผ่านมากกว่า 3% ตามตัวชี้วัดความสำาเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2558
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 นอกเหนือจาก Cambridge English Placement Test ทางสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษาได้จัดทำาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing Proficiency Test เพื่อเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกของการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ออกข้อสอบโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและมีเกณฑ์การให้คะแนน (Evaluation Rubrics) ตาม
ตารางด้านล่าง

Writing Evaluation Rubrics:

 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จำานวน 15 คน ทำาหน้าที่
ในการตรวจครั้งล่ะ 6 คน เพื่อเป็น Triangulation ยืนยัน Validity ของการให้คะแนน 
โดยคะแนนที่ใช้ได้จากค่าเฉลี่ยของคณะกรรมการทั้งสามดังกล่าว การสอบประเภทนี้
เป็นการสอบข้อเขียนแบบเรียงความอิสระความยาว 200-650  คำา ภายในเวลา 
180 นาที โดยปีงบประมาณ 2558 มีนิสิตสมัครสอบทั้งสิ้น 1,182 คน 
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ตารางที่ 2.2.1 สรุปผลการสมัครสอบ NU Writing Proficiency Test 
ประจำาปีงบประมาณ 2558

แผนภูมิที่ 2.2.1 สรุปผลการสมัครสอบ NU Writing Proficiency Test 
ประจำาปีงบประมาณ 2558

ตารางที่ 2.2.1  และแผนภูมิที่ 2.2.1 แสดงว่า การจัดสอบ NU Writing Proficiency Test 
ที่จัดขึ้นโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน
นิสิตที่สมัครสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.06% ต่อจำานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยที่
ระดับปริญญาเอก มีอัตราการสมัครสอบสูงสุดที่ 42.30% ต่อจำานวนนิสิตระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด  
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แผนภูมิที่ 2.2.2 สรุปผลการสอบ NU Writing Proficiency 
ประจำาปีงบประมาณ 2558 แยกตามระดับคะแนน

แผนภูมิที่ 2.2.2 แสดงว่า ผลการสอบของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งออกเป็นช่วง
คะแนน ส่วนใหญ่สอบได้คะแนนในช่วง 60-69 คะแนน ซึ่งคิดเป็น 30.32% ของผลการสอบ
ทั้งหมด ทั้งนี้ในส่วนคะแนน 100 คะแนนเต็มนั้น ยังไม่มีนิสิตคนใดสามารถทำาได้ โดยระดับ
คะแนนสูงที่สุดจะเป็นช่วง 90-99 คะแนน มีทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็น 0.28% ของผลการสอบ
ทั้งหมด

ตารางที่ 2.2.3 สรุปผลการสอบ NU Writing Proficiency ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจำาปีงบประมาณ 2558
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แผนภูมิที่ 2.2.3 สรุปผลการสอบ NU Writing Proficiency ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ประจำาปีงบประมาณ 2558

ตารางที่ 2.2.3 และแผนภูมิที่ 2.2.3 แสดงว่า การจัดสอบ NU Writing Proficiency ที่
จัดขึ้นโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีอัตราการสอบผ่านเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40.61% ต่อ จำานวนคนสมัครสอบทั้งหมด โดยที่นิสิตระดับ
ปริญญาเอก มีอัตราการสอบผ่านสูงที่สุดที่ 49.33% ต่อจำานวนคนสมัครสอบในระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด ทั้งนี้ เช่นเดียวกับการสอบ CEPT ถือว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มี
ผลการสอบผ่านมากกว่า 3% ตามตัวชี้วัดความสำาเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2558 
ด้วยเช่นกัน

 ทั้งนี้ จากผลการดำาเนินการสอบ CEPT และ NU Writing Proficiency ที่จัดขึ้น
โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษานั้น ถือว่าได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2558 ตามหัวข้อตัวชี้วัดคือ มีบัณฑิตสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านไม่น้อยกว่า 3% 
อย่างชัดเจน
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 การได้มาอบรมหลักสูตร Writing Proficiency ทำาให้ทราบถึงจุดบกพร่องในการใช้ภาษา
อังกฤษ และทราบถึงเทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ โดยวิทยากรได้สอนเทคนิคและวิธีการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน จนทำาให้สอบผ่าน
 เนื่องจากต้องทำางานในระดับสูง ภาษาอังกฤษจึงมีความสำาคัญมากในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างประเทศทั้งในส่วนของอาจารย์และนิสิต รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
การอ่านและเขียนบทความ สำาหรับผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ในอนาคต

คุณยุพา กูลประดิษฐ์
ผู้อำานวยการกองการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 หลักสูตรนี้นอกจากจะนำามาใช้ประโยชน์ในการสอบแล้วยังสามารถนำามาใช้ได้ในชีวิตประจำา
วันได้อีกด้วย เนื่องด้วยการสอนที่เน้นสอนเทคนิคในการเขียน และสร้างรูปประโยค เมื่อเจอโจทย์
ที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนดมานั้น ทำาให้เรามีความมั่นใจในการแต่งประโยคและมีความมั่นใจมากขึ้น
ในการเขียน
 สิ่งสำาคัญคืออาจารย์ผู้สอนมีความใส่ใจและทุ่มเทมากในการให้ความรู้ นอกจากจะสอนเพื่อ
ให้เราได้ความรู้แล้วอาจารย์ยังสอนเสริมสร้างเทคนิคต่างๆ กระตุ้นปลุกพลังงานเพื่อให้เราได้พลัง
ใจและได้ข้อคิดในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้เรากล้าที่จะคิด กล้าที่จะเขียน หลังจากที่เราจบคอร์สนี้ก็
ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆ ที่ทำาให้เรามีวันนี้
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำาคัญในชีวิตประจำาวันมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษ
ถือได้ว่าเป็นภาษาสากล นอกจากนั้นเรายังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งทำาให้ภาษาอังกฤษจะเป็น
ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในกิจวัตรประจำาวัน และนอกจากนี้ยังทำาให้เรากล้าที่จะพูดคุยกับคนอื่น 
และไม่พลาดการติดต่อสื่อสารสำาคัญๆ

นายวีระชาติ อินทร์โต 
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ 
สถานีอนามัยวัดโพธาราม จังหวัดชัยนาท 

นางสาวอัครินทร์  ภักดี 
แผนกห้องคลอด 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ความคิดเห็นจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสอบภาษาอังกฤษผ่านหลังจากเข้าร่วมอบรม
กับสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
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คุณสุรวุธ ชยานันท์โชตินันท์ 
ครูวิทยฐานะ  ครูชำานาญการ 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

คุณพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ 
ผู้อำานวยการกลุ่มนโยบายเเละแผน 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

 สิ่งที่ได้จากการเรียน คือ เสริมพลังให้มีความมั่นใจอย่างมาก และทำาให้รู้ว่าภาษาอังกฤษ
ไม่ยากอย่างที่คิด โดยวิทยากรได้กล่าวไว้ว่า “ทักษะทางภาษาต้องใช้บ่อยๆ ให้เกิดความชำานาญ” 
ซึ่งตลอดหลักสูตรการอบรมวิทยากรจะสอดแทรกเทคนิคเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น 
ทำาให้ผ่านการสอบ และสามารถนำาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งในปัจจุบันภาษาอังกฤษ
มีความสำาคัญมากในชีวิตประจำาวัน และขอฝากถึงนิสิตทุกท่าน หากมีปัญหาสามารถติดต่อที่ 
NULC จะได้รับคำาแนะนำาที่ดีจากเจ้าหน้าที่และวิทยากร ซึ่งจะทำาให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไป
ได้ อาทิเช่น การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยผ่านหลักสูตรต่างๆ
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NULC: แนะนำาตัว
ชวกร: สวัสดีครับ ผมชื่อนายชวกร ชัยชนะ
วิโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรครับ วัน
นี้ผมมาสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT 
ที่ NULC ได้คะแนนเต็ม 100 ครับ

NULC: แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษให้
ประสบผลสำาเร็จ?
ชวกร: คุณครูเคยบอกผมว่า สิ่งที่ต้องทำา
คือเปิดใจกับมันให้ได้มากที่สุด ผมก็อยาก
แนะนำาให้ดูหนังภาษาอังกฤษเยอะๆ โดยช่วง
แรกคุณอาจเปิดคำาบรรยายไทยไปก่อน แล้ว
ต่อไปคุณจะอ่านได้เองโดยไม่ต้องอ่านคำา
บรรยายครับ ฉะนั้นการเปิดใจคือวิธีที่ดีที่สุด
ครับ

NULC: อยากให้พูดถึงความสำาคัญของ
ภาษาอังกฤษ??
ชวกร: มันก็สำาคัญนะครับ เราเพิ่งเข้าสู่
สังคมอาเซียน ดังนั้น ภาษาอังกฤษของ
เราควรจะอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารกับ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ และสำาหรับเด็ก
ม.6 อย่างผมภาษาอังกฤษก็มีสำาคัญต่อ
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่นกัน

นายชวกร ชัยชนะวิโรจน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร เข้าร่วมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test กับ NULC ได้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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2.2 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access)

 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access) จัด
ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านภาษาสำาหรับ
อาจารย์ นิสิต บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถ
เข้ามาใช้บริการเพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ โดยเป็นศูนย์รวมการพบปะของ
นิสิตที่ต้องการพัฒนาภาษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ 
เพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากมายเช่น 
วรรณกรรมต่างประเทศ นิตยสารหัวนอก โปรแกรม
ออนไลน์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดีวีดีภาพยนตร์ ฯลฯ และ
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยได้
กำาหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Self-Study) ในด้านการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษแบบอิสระ โดยกำาหนดให้สถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถเข้ามาใช้
บริการได้ เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ 2558 มีนิสิตมาใช้บริการทั้งสิ้น 
10,996 คน รายละเอียดปรากฏในตารางและแผนภูมิดัง
ต่อไปนี้

ตาราง 2.2.1 สรุปจำานวนนิสิต
ที่มาใช้บริการ Self-Access 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558
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แผนภูมิ 2.2.1 แสดงจำานวนนิสิตใช้บริการ Self-Access 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558

จากแผนภูมิ 2.2.1 แสดงว่าจำานวนนิสิตใช้บริการ Self-Access ต.ค. 2557 – ก.ย. 
2558 ในเดือน ก.ย. 2558 มีนิสิตเข้าใช้บริการเป็นจำานวน 3,812 คน ซึ่งสูงสุดในรอบ
ปี เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่และมีการเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้ Self-Access ในส่วน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทั้งนี้ ในช่วงเดือน พ.ค. 58 – ส.ค. 58 จะไม่มีนิสิตมาใช้ 
Self-Access ในรายวิชาดังกล่าว แต่มีนิสิตและบุคคลทั่วไปมาใช้บริการห้องปฏิบัติการ
เป็นระยะๆ แต่ทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนนี้ไว้ซึ่ง
ทางสถานจะมีการเก็บข้อมูลส่วนนี้ในอนาคตต่อไป
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ความคิดเห็นจากนิสิตผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access) 
ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

น.ส.พรสวรรค์ วุฒิการณ์ รหัส: 58313294
คณะวิทยาศาสตร์

การชมภาพยนตร์ทำาให้เราได้ฝึกการฟังสำาเนียงของเจ้าของภาษา ได้
พัฒนาการเขียนวิเคราะห์จากภาพยนตร์ที่ดู ฝึกการเขียนประโยคสรุปจาก
ภาพยนตร์ที่ได้ชม

นายวรเมธ นาควิสุทธิ์ รหัส: 58245977
คณะสังคมศาสตร์

ได้ฝึกการเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ฝึกการจับใจความจาก
การอ่านได้ดีมากขึ้น สรุปใจความสำาคัญได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิม

น.ส. สุดารัตน์ ธรรมปันคำา รหัส: 58313768
คณะวิทยาศาสตร์

หลังจากได้ชมภาพยนตร์แล้วทำาให้ได้เรียนรู้คำาศัพท์และสำานวนใหม่ๆ ได้
พัฒนาทักษะการฟังให้สามารถฟังได้อย่างรู้เรื่องมากขึ้น ฝึกการจับใจ
ความย่อของภาพยนตร์ได้ ได้รู้ว่าการออกเสียงคำาศัพท์บางคำาอย่างถูกต้อง

นายวีรภัทร สุทัศน์ รหัส: 58245977 
คณะสังคมศาสตร์

กิจกรรม Reading ทำาให้ผมได้ฝึกการอ่าน ทำาให้ได้รู้คำาศัพท์และสำานวนต่างๆ
มากขึ้น ฝึกสรุปใจความหลักของเนื้อเรื่องที่อ่าน และได้ฝึกการเขียนประโยค
เป็นภาษาอังกฤษ
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 Self-Access Center ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
นิสิตในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เช่นการอ่านหนังสือ และการดูหนัง เกมส์
ฝึกฝนทักษะทางภาษาต่างๆ นอกเหนือจากการไปอ่านหนังสือที่หอสมุดที่นิสิตต้องห้ามใช้
เสียง นิสิตก็สามารถใช้ Self-Access Center เป็นแหล่งพบปะกับเพื่อนเพื่อค้นคว้าความรู้ใน
ด้านภาษาอังกฤษหรือฝึกพุดคุยภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติได้อีกด้วย 

 ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการได้รับนั้นครบทั้ง 3 ทักษะสำาคัญ คือการฟัง การอ่าน และ
การเขียน พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ตามการให้สัมภาษณ์ของตัวแทน พบว่า การชม
ภาพยนตร์ทำาให้พัฒนาการฟังสำาเนียงของเจ้าของภาษา การเขียนประโยค การจับใจความ 
และสามารถสรุปเนื้อหาสาระ ตลอดจนวิเคราะห์ตามเกณฑ์และประเด็นสำาคัญได้อีกด้วย 
นอกจากนั้นยังช่วยให้สะสมคำาศัพท์และสำานวนต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสันทนาการที่
สนุกสนานเพลิดเพลิน ดีกว่าการเรียนในชั้นเรียน ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือ ได้เพื่อน
จากคณะอื่นๆที่มาใช้บริการด้วย
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“Self-education is, I firmly believe, the only kind of 
education there is.” 

Isaac Asimov
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2.3 การจัดทำาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

 ปีงบประมาณ 2558 ได้มีการดำาเนินการออกแบบและจัดทำาสื่อเพื่อสนับสนุนการ
ดำาเนินงานของหน่วยงานทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็น 
3 ประเภท ดังนี้
 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. สื่อสิ่งพิมพ์
 3. ป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ

ตาราง 2.3.1 การจัดทำาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ประจำาปีงบประมาณ 2558
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 จากผลงานดังกล่าวทั้งหมดที่ผ่านมาตลอด
ปีงบประมาณ 2558 งานทดสอบและสื่อสารสนเทศ
สามารถดำาเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการด้วยดี
เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการดำาเนินการจัดสอบโดย 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ 
Cambridge English Placement Test ในการจัดสอบ 
Exit exam ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทยก่อนหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจะนำา
มาใช้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศประมาณ 2 ปี การเพิ่ม
จำานวนการสมัครสอบ NU Writing Proficiency Test 
เพื่อรองรับความต้องการของนิสิต รวมทั้งการเพิ่ม
เวลาสอบจาก 2 ชั่วโมงเป็น 3 ชั่วโมง และการขยาย
เวลารับสมัครสอบในกรณีผู้สมัครไม่เต็มจำานวนที่นั่ง
สอบ ในด้านห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access) 
มีสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษา เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่นิสิตที่สนใจพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้นเช่น นิตยสาร 
วรรณกรรมและภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ 
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ สถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษาได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่า
จะเป็นการออกแบบสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านจอ LED ของ
มหาวิทยาลัย การทำาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รวมถึง
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งงานทดสอบและสื่อสารสนเทศจะ
นำาผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 2558 มาเป็น
แนวทางในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพในปีต่อๆไป

“Wisdom is not a product of schooling 
but of the lifelong attempt to acquire it.” 

Albert Einstein
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ประมวลภาพกิจกรรม
05
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สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย และ
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม American Music Aboard เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 
โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในงานมีมินิคอนเสิร์ตจากวง Dangerflow  
วงดนตรีร็อกจากประเทศอเมริกา โดยมีนิสิตและบุคลากรสนใจเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตมากกว่า  
600 คน

 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Western 
Australia ประเทศออสเตรเลีย ได้เยี่ยมชมสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร. พรชุลี อาชวอำารุง ผู้อำานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ให้การต้อนรับ โดยใช้เวลา 
1 ชั่วโมงในการเเนะนำาในส่วนของห้อง Self-Access ห้องอบรม และส่วนของสำานักงาน แก่คณะ
ผู้มาเยี่ยม หลังจากเยี่ยมชมเสร็จเเล้วได้มีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก
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Dr. Winston S. Sirung และคณะ จาก San Sebastian Collage ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชม
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอนทางด้านมนุษยศาสตร์  

คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ นำานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้
แก่นักศึกษาและคณาจารย์
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สถานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้เชิญ Mr.Balint 
Cocsis เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมบรีซฮิลล์ อำาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เพื่อเสริม
สร้างศักยภาพในการเขียนงานวิจัยระดับนานาชาติ และกระตุ้นการสร้างงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติของนักวิจัย และผู้ที่สนใจ

สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้เชิญ Mr.Roy Irvine Morien เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการ “ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ณ โรงเรียนบ้านดงหลง โรงเรียนบ้านวังชะนาง และโรงเรียนบ้านด่านช้าง ตำาบล
ท้ายดง อำาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 23, 25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อ
เสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับภาษาอาเซียนในชุมชน และถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนด้านทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับใช้ในชีวิตประจำาวัน  



76
N

ar
es

ua
n 

Un
iv

er
sit

y 
La

ng
ua

ge
 C

en
tre

Prof.Dr.Fathur Rokhman, M. Hum อธิการบดี University Negeri Semarang ประเทศอินโดนิเซีย
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่าน
มา โดยมีนางสาวสุขขี ลิ้มศรีตระกูล (รักษาการหัวหน้างานพัฒนาภาษา) และนายจิรัชต์ เรือง
เอกราช (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) ได้ให้การต้อนรับ โดยแนะนำาในส่วนของห้อง Self-Access  
ห้องอบรม และส่วนของสำานักงานแก่คณะผู้มาเยี่ยม หลังจากเยี่ยมชม 

คณะศึกษาศาสตร์ได้เชิญ Mr. James Yaw Afrane เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ และนำาเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ “The International Conference on Educational for 
Social Justice (ICER 2015)” ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-
28 พฤษภาคม 2558  เพื่อให้นักการศึกษา ได้รวมแบ่งปันประสบการณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ และนำาเสนองานวิจัยในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการสอนให้
กับนักการศึกษาไว้พัฒนาและปรับใช้ต่อไป



77
N

aresuan University Language Centre

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำา
ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและบริการของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้เชิญ Miss Daisy Jimenez 
Gonzales เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินผลความ
รู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Ref-
erence for Languages) ณ โรงแรมไพลิน อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1-2 และ 7-9 
สิงหาคม 2558 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา
อังกฤษตามกรอบ CEFR
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บรรยากาศการทำากิจกรรม 5ส พฤศจิกายน 2558  

บรรยากาศการทำากิจกรรม 5ส วันที่ 2 กรกฎาคม 2558  
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“Instruction does much, 
but encouragement everything."

Johann Wolfgang von Goethe
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