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DIRECTOR’S MESSAGE 

 รายงานประจ าปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) ของสถาน

พัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (NULC) ฉบับนี้ เป็นการ

ประมวลผลงานนโยบาย และแผนของมหาวิทยาลัยและเป็นการน ายุทธศาสตร์

ของสถานฯ มาขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

เจตจ านงที่ตั้งไว้ ท่ามกลางข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และศักยภาพของบุคลากร

ที่จ านวนไม่เพียงพอต่องานในแผนปฏิบัติงาน และจ านวนนิสิตผู้มาใช้บริการ ซึ่ง

บางวันมีมากกว่า 100 คน เป็นต้น 
  

จากรายงานนี้ ผู้อ่านจะรู้จัก NULC อย่างดี ตั้งแต่ลักษณะ ประวัติ และที่ตั้ง การบริหารจัดการ ที่เน้นผลสัมฤทธิ์

เป็นส าคัญ (Outcome-oriented) และการบริหารงบประมาณบนฐานศูนย์ (Zero-based basis) รวมทั้งการขับเคลื่อน

บุคลากรที่มีจ ากัดด้วยการท างานเป็นทีมตามที่เข้ามาเป็นระยะๆ (Matrix Organization) 

 การประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 โดยเป็นไปตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 11 โดยมีการประชุมหารือในคณะท างานเพ่ือก าหนดแผนการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 

แผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติการ และแผนประชาสัมพันธ์ 

 ผลการด าเนินงานตามปณิธานเป็นไปอย่างดียิ่งทุกด้าน จุดเด่นในปี 2559 นี้ ได้แก่การพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้

มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) และน ามาจัดท าแผนพัฒนาเอกัตบุคคล (Individual Development Plan : 

IDP) ได้น าไปปฏิบัติ ในลักษณะของการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท าวิจัย หรืออ่านต าราที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการพัฒนา 

หลังจากนั้น ได้จัดการประชุมนอกสถานที่เพ่ือดูงาน ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ได้มีการ

ประชุมอภิปรายผล IDP และ วางแผนน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไปในอนาคต 

 ดิฉัน ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอธิการบดี ตลอดจนผู้ใช้บริการที่เห็นคุณค่าของงานพัฒนาภาษาและเป็นก าลังใจในการท างานให้

สนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างเต็มที่ 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง) 

        พฤศจิกายน 2559 
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สาส์นจากผู้อ านวยการ 
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ชื่อหน่วยงาน   Naresuan University Language Centre 

ชื่อภาษาไทย:    สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

ชื่อภาษาอังกฤษ:    Naresuan University Language Centre (NULC) 

สังกัด:     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่ตั้ง:     ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต าบลท่าโพธิ์  

    อ าเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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ชื่อภาษาอังกฤษ  Naresuan University Language Centre :  NULC 

สังกัด   ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่ตั้ง   ชั้น 4 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   เลขที 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต าบลท่าโพธิ์ 

   อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
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ประวัติความเป็นมา 

 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติการก่อตั้งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

นเรศวร ครั้งที่147 (8/2552) วันที่ 22 กันยายน 2552 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้งสถานพัฒนา

วิชาการด้านภาษาขึ้น เพ่ือเป็นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร อัน

ได้แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่สนใจให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา

ประจ าชาติ และภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและของสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวและได้เล็งเห็นว่า การจัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ที่มี

ประสิทธิภาพจะมีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลมากที่สุดในการจัดกิจกรรมด้านบริการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

ฝึกอบรม การจัดการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยของ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ตลอดจนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความจ าเป็นยิ่งยวด ในการที่จะพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิตในมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเรียนในลักษณะกลุ่มใหญ่  จ าเป็นต้องหาแนวทางใหม่ที่

ตอบรับกับความต้องการดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงกระบวนการทดสอบและการประเมินผลที่เหมาะสม ทั้งตอนแรกเข้า

มหาวิทยาลัย ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษาของนิสิต  จึงถือว่าเป็นพันธกิจของสถานพัฒนา

วิชาการด้านภาษาที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น

การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ศักยภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานในระดับแนวหน้าของ

ประเทศ (Demand-based Competency)  และได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ส่วน“การฝึกอบรม” ถือว่า

เป็นพันธกิจหลักของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ในการที่จะบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้การเรียนการสอนบรรลุ

เป้าหมาย และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่คุณภาพ โดยมุ่งผลที่บัณฑิตมีขีดความสามารถในการประยุกต์

และบูรณาการความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาก าหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้การด าเนินงานมีการพัฒนาและมี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นในแต่

ละงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการ

บริการ “สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา” จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นมาให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานอธิการบดี  

เพ่ือความเหมาะสม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความต้องการด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
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ตราสัญลักษณ์ (Logo) 

        

 

สัญลักษณ์ลูกศรสีแสดบนลูกโลก หมายถึง สถานพัฒนา

วิชาการด้านภาษาที่ เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของโลก 

การเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนนับ

ล้านทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกฉับไว

โดยมี “ภาษา” เป็นสื่อกลาง 
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คณะท างานประจ าสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

ชือ่ : รศ.ดร. พรชลุ ีอาชวอ ารงุ 

ต ำแหนง่ : ผูอ้ านวยการสถานพัฒนาวชิาการดา้นภาษา 

ชือ่ : นางสาวพทุธวรรณ นกเผอืก 

หนำ้ที ่: งบประมาณ การบัญช ีการเงนิ 

ชือ่ : นางสาวจติตมาส หาญกลา้ 

หนำ้ที ่: งานประชมุ QA นโยบายและแผน 

งานบคุคล และงานพัสดุ 

ชือ่ : นางสาวรุง่กานต ์พงษ์โพธิพ์ทิักษ์ 

หนำ้ที ่: สารบรรณ อาคารสถานที ่

ชือ่ : นางสาวรพพีรรณ ฉัตรสวุรรณวาร ี

ต ำแหนง่ : หวัหนำ้งำนทดสอบและสือ่สำรสนเทศ 
หนำ้ที:่ ก ากับดแูลการจัดสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ 

และการใหบ้รกิาร Self-Access 

ชือ่ : นางสาวณัฐสนิี ศรปีระเสรฐิ 
หนำ้ที ่: ออกแบบและผลติสือ่

ประชาสัมพันธ ์และการเรยีนการสอน 

ชือ่ : นายคมสนั วอ่งเขตรการณ์ 
หนำ้ที ่: ระบบฐานขอ้มลูการสอบวัดความรู ้

ภาษาอังกฤษของนสิติมหาวทิยาลัยนเรศวร 

ชือ่ : นายวทิวัส พจสณัห ์
หนำ้ที ่: ระบบฐานขอ้มลู Self-Access ของนสิติ

ระดับปรญิญาตรแีละงานพัฒนาภาษา 

ชือ่ : นายจรัิชต ์เรอืงเอกราช 
หนำ้ที ่: บรหิารจัดการหอ้งปฏบัิตกิารทาง

ภาษา Self-Access และ Testimonials 

งานธุรการ 

งานทดสอบและสื่อสารสนเทศ 
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งานพัฒนาภาษา 

ชือ่ : นำงสำวสขุข ีล ิม้ศรตีระกลู 

ต าแหน่ง : หวัหนำ้งำนพฒันำภำษำ 
หนำ้ท:ี ก ากับดแูละงานพัฒนาภาษาและ Writing Clinic 

ชือ่ : นางสาวแรกนาขวัญ แสงศริ ิ
หนำ้ที ่: ก ากับดแูลงานอบรมและ Writing Clinic 

ชือ่ : Mr. Thomas Anthony Elliott 
หนำ้ที ่: Trainer in Test Preparations 

ชือ่ : Mr. James Richard Grace 
หนำ้ที ่: Trainer in Communications 

ชือ่ : Mr. Roy Irvine Morien 

หนำ้ที ่: Editor in Sciences and 

Technology 

ชือ่ : Mr. Kevin Roebl 

หนำ้ที ่: Editor in Social Sciences and 

Humanities 

งานฝึกอบรม 

งาน Writing Clinic 



14 
 

ชือ่ : นางสาวจฑุารัตน ์ราชพริง้ 
หนำ้ที ่: ก ากับดแูลงานภาษาอังกฤษ

พืน้ฐาน 

งานภาษาอังกฤษพื้นฐาน (General Education) 

Ms. Vinthiya Balachandran          Ms. Judely C.Canete   Mr. Andy Cubalit             Mr. Melvin Garin               

 

    Ms. Daisy Gonzales       Mr. John Griffee        Ms. Cherrylyn Mahipos               Mr. Josh O’Brien       

English 1 : Fundamental English 

ชือ่ : Mr. Reggie D. Hinoguin       
หนำ้ที ่: Coordinator 
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อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (General Education) 

English 2 : Developmental English 

   Mr. Nigel Bragg   Mr. Delano III G. Chantengo      Mr. Christopher Cook                 Mr. Edwin Echevarria                         

Mr. Vincent B. Martinez      Ms. Dulshani Muthunayekege        Mr. Jehoiade Rabaya                        

     Mr. Rey Saluba  Ms. Joan Sareno            Ms. Amilya Warusawitharane         

        Mr. Paul Freund                 Mr. Kenje Gunda      Mr. Prospero Igupen           Mr. Yong Yuen Meng        

English 3 : English for Academic Purposes 

ชือ่ : Ms. Claudine Kinao Malis    

หนำ้ที ่: Coordinator 

ชือ่ : Ms. Vimani Madugalle      
หนำ้ที ่: Coordinator 
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ปณิธาน  มุ่งมั่นด าเนนิงานตามพันธกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในด้าน      

                                 ภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนในการใช้ 

                                 ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับเสาะแสวงหาความรู้และพฒันาวชิาชีพของตนเอง 

วิสัยทัศน์           เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาตา่งประเทศของนิสติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรบุคคลทั่วไปและ 

           ชุมชนใกล้เคียงให้ยกระดับสู่ระดับสากลและเป็นศนูยส์อบระดับภาษาตา่งๆ  
 

พันธกิจ                เพิ่มศักยภาพของทั้งนิสิตและบุคลากรในด้านการใช้ภาษา 

วัตถุประสงค์         1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความช านาญดา้นภาษาให้แก่นิสิต และบุคลากร 

                                     ของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

   2. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศในการสรา้งแรงจูงใจและกระตุ้น 

                                     ให้เกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   3. เพื่อให้บริการทดสอบความสามารถด้านภาษาที่ได้มาตรฐาน 

   4. เพื่อจัดหลักสูตรและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ 

เป้าหมาย               1. เป็นองค์กรชั้นน าดา้นภาษาต่างประเทศที่มีความทนัสมัยดา้นเทคโนโลย ีและสื่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง พร้อมบรรยากาศและสิง่แวดล้อมซึ่งสะท้อนความเปน็นานาชาติ 

             2. เป็นองค์กรที่พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่นิสิต และบุคลากรของ 

                                      มหาวิทยาลยั เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมโลก 

       3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และพฒันาทักษะภาษาของประชาคมภาคเหนือตอนล่าง 

กระบวนการด าเนินงาน 

1. จัดหาชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 

2. จัดอบรมจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. จัดหาและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาที่หลากหลายทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

4. มีกระบวนการจัดทดสอบและประเมินผลด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีรู่้จักของนิสิต บุคลากร และสาธารณชน 

7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันภาษาทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา 

   โดยตรง 
8. จัดท าฐานข้อมูล Digital ของผลงาน และประมวลผลทางสถติิเพื่อเป็นพื้นฐานในการ  

   บริหารและตัดสนิใจ 
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02 
การบริหารจัดการ 
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นโยบายการบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารองค์กรต้องมีภาวะผู้น า มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีความรอบรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ 

   และการตลาดทางวิชาการ (Marketing mind) 

2. ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) ทางด้านภาษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย     

   (Target groups) 

3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรและการให้บริการ (Service management) 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  4.1 มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

  4.2 มีระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

  4.3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 

5. การก าหนดวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากลขององค์กรที่ดีจากการประชุมปฏิบัติการส าหรับบุคลากรไทยและนานาชาติ  

   ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเม่ือเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีมติร่วมกันให้ใช้คุณค่าดังต่อไปนี้เป็นค่าหลัก  

   ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คุณค่าทางจริยธรรม คุณค่าในการปฏิบัติงาน 

1. เคารพซึ่งกันและกนั (Respect) 

2. สร้างสรรค/์ท างานอยา่งมืออาชีพ (Professionalism) 

3. รับผิดชอบต่อองค์กร (Accountability) 

4. เอ้ืออาทรเพื่อนมนุษย์ (Consideration) 

5. ที่สุดคือคณะท างาน (Team Spirit) 

6. มีหลักการและซื่อตรง (Integrity) 

1. อุทิศตน (Dedication) 

2. ตรงต่อเวลา (Punctuality) 

3. พัฒนาตน (Self-Development) 

4. มุ่งผลงาน (Outcome-Orientedness) 

5. คุ้มค่า (Cost-Effectiveness) 

6. ภาษาเยี่ยม (Language 

Competency) 
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งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร  

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้มีการจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้บุคลากรทุกคนวางแผนการพัฒนา

ตนเองในระยะยาว เพ่ือพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ 

 1. ประเมินจากการสอนในชั้นเรียน 

 2. ประเมินโดยนิสิตผู้เรียน 

 3. ประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าเรียน 

 4. รายงานเรื่องการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยบูรพา 

 5. รายงานการท า Individual Development Plan ของบุคลากรทั้งอาจารย์ต่างชาติและบุคลากรไทย เพ่ือใช้

เป็นแผนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

การบริหารและการจัดการ 

 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีการบริหารงานองค์กรโดยคณะกรรมการประจ าสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และรองศาสตราจารย์ 

ดร. รัตติมา จีนาพงษา ปัจจุบัน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาแบ่งการบริหารเป็นดังนี้ คือ 

1. ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  ก ากับดูแลในส่วนของฝ่ายเลขานุการสถานพัฒนาวิชาการด้าน

ภาษา ซึ่งประกอบด้วยงานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพภายใน การตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง 

งานประชุม งานบุคคล งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสด ุ  

 2. หัวหน้างานทดสอบและ ICT ก ากับดูแลในส่วนของการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English 

Placement Test และ Naresuan University Writing Proficiency Test การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ

จัดหาสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นภาษาอังกฤษ การบริการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การท าเว็บไซต์ของสถานพัฒนา

วิชาการด้านภาษา การให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access) และการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม

การด าเนินงานต่างๆ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  

 3. หัวหน้างานพัฒนาภาษา ก ากับดูแลในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร และการจัดอบรบภาษาต่างประเทศ ทั้ง

ระยะสั้น และระยะยาว ให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป การจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้น 

(Intensive Course) ทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก การบริการ Writing Clinic โดยแบ่ง
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ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รวมถึงก ากับดูแลในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา คือ   

 001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา  

 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

รวมถึงการประสานงานและปฏิบัติงานที่เป็นภาษาไทยด้านจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ  3 

รายวิชา และงานบุคคลส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ  
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นโยบายและการบริหารงบประมาณ 

1. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดย

เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ 

 2. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา บริหารเงินงบประมาณรายได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โดยวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามพันธกิจของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาดังนี้ ได้แก่ การเพ่ิมศักยภาพของ

ทั้งนิสิตและบุคลากรในด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสเข้ารับ

การฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการจัดหาและจัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้ที่

ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกระบวนการจัดทดสอบและประเมินผลด้านภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. การยืม-คืน เงินทดรองจ่าย เพ่ือด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ การจัดอบรมการประชุม

ปฏิบัติการ การสัมมนา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อน อีกท้ังจัดการเอกสารเงินทดรองจ่ายภายใน 1 สัปดาห์ (ตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 5. จัดท ารายงานเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินทุกสิ้นเดือน และแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส โดยจัดท า

รายละเอียดเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบและพร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและเป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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แหล่งที่มาของงบประมาณ 

1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจากค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิต  

โดยจัดสรรเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นร้อยละ 3 และจัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  

ร้อยละ 97 

       2. รายได้จากค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT จัดส่งกองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร และรายได้จากค่า

สมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test จัดส่งเข้าเงินรับฝาก – เงินรายได้

ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของรายได้จากค่าธรรมเนียม 

การสมัครสอบ 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

1. การรับจัดสรรงบประมาณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัย  จึงมีงบประมาณในการบริหารจัดการที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจาก 2 แหล่ง คือ 

       1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 

       1.2 เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ 

2. แหล่งงบประมาณ ระยะ 3 ป ี

 

 

3. งบประมาณประจ าปี 2559 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
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กลยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์การใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 

หลักการ:   

ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมุ่งเน้น

การประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 

มาตรการ:   

1. ก าหนดให้บุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัดเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

2. สนับสนุนให้บุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ใช้กระดาษส านักงานและน ากลับมาใช้หน้า-หลัง (REUSE) 

3. เน้นให้บุคลากรทุกคนประหยัดพลังงานให้ใช้เท่าท่ีก าหนดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

4. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ สถานที่ หรือบุคลากรเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน ให้ขอความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

กลยุทธ์ที่ 2:  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการ:   

การบริหารจัดการทุกอย่างภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ถูกต้อง 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

มาตรการ:  

1. การบริหารจัดการภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการ

บริหารจัดการนั้นๆ 

2. การปฏิบัติงานก าหนดให้มีข้อมูลแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได ้

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

4. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบอย่างทั่วถึง 
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กลยุทธ์ที่ 3:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน 

หลักการ:   

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 

มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ทั้งงบประมาณโครงการ  งบประมาณด้านพัสดุ และภาพรวม

ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน รายไตรมาสและรายปี เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของ

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และได้มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับโครงการต่างๆ  โดยให้รายงานผล

การด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 

มาตรการ:  

1. จัดท าระบบเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

3. ปรับปรุงสถานภาพด้านการเงินของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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03 
การประกันคุณภาพ 
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ระบบการประกันคุณภาพ 

  ตามมติที่ประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 

2559 มีมติให้ยกเลิกการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 (ฉบับปรับปรุง) 

และให้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for performance Excellence (EdPEx) ใน

ระดับคณะและสถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากเกณฑ์ IQA ที่ใช้มานั้นเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าและ

ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่จะยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ 

ดังนั้น สกอ. จึงใช้เกณฑ์ EdPEx โดยมีกรอบมาตรฐานเดียวกันกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award 

(TQA) โดยเนื้อหามีท้ังหมด 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1   การน าองค์การ 

หมวดที่ 2   กลยุทธ์ 

หมวดที่ 3   ลูกค้า 

หมวดที่ 4   การวัด วิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ 

หมวดที ่5  บุคลากร 

หมวดที่ 6  ระบบปฏิบัติการ 

หมวดที่ 7   ผลลัพธ์ 

 โดยก าหนดให้ในปีงบประมาณ 2559 นี้ ทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ด าเนินการเขียนโครงร่างองค์กร 

(Organization Profile) เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนาของสถานฯ ซึ่งในปีงบประมาณนี้ยังไม่มี

การคิดคะแนน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx มาก

ยิ่งขึ้นก่อนจะมีการคิดคะแนนจริง ในปีงบประมาณ 2562 
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คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 

บริหารความเสี่ยงของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

 

 1.   ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  ประธาน 

 2.   หัวหน้างานพัฒนาภาษา    กรรมการ 

 3.   หัวหน้างานทดสอบและICT    กรรมการ 

 4.   นางสาวพุทธวรรณ นกเผือก    กรรมการ 

 5.   นางสาวรุ่งกานต ์ 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. รับผิดชอบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

 2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจสอบภายในและภายนอกหน่วยงาน 

รวมถึงจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาต่อมหาวิทยาลัย การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน และรับผิดชอบการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง  

 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา โดยใช้มาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
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นโยบายการประกันคุณภาพภายใน  

 1. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้มีการก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรมและโครงการให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 โดยรายงานทุก 6 และ 12 เดือน 

 2. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ก าหนดให้มีกลไกการประชุมในระดับบุคลากรภายในสถานพัฒนาวิชาการ

ด้านภาษา และน าผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการบริหารสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาทราบ คือการประชุม

คณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพ 

 3. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้จัดให้มีกระบวนการระดมสมองเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ก าหนดค่าชี้วัดของ

แผนและประเมินแผน เพ่ือน าข้อสรุปไปปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 

การประกันคุณภาพภายใน  

 1. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้จัดท าแผนกลยุทธ์  พ.ศ. 2558-2562 โดยก าหนดมาจากแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 11 (ปรับปรุงเมื่อ พฤษภาคม 2558) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยโดยมีการประชุมหารือเพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 

 2. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2562 แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2559, แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี 2559, แผนบริหารความเสี่ยง, แผนพัฒนาบุคลากร, แผนการด าเนินงานประจ าปี 

2559 และแผนประชาสัมพันธ์ประจ าปี 2559
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04 
ผลการด าเนินงาน 
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1. ผลงานพัฒนาภาษา 

 

1.1 สรุปผลงานการอบรมพัฒนาภาษาโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

ประจ าปีงบประมาณ2559 

ด้วยงานอบรมทางภาษาเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงาน  สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจึงได้เปิดหลักสูตร

อบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต บุคลากร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนบุคคลภายนอก ดังแสดงจ านวนผู้เข้าอบรมและหลักสูตรต่างๆ ตามตารางและแผนภูมิ

ข้างล่างนี้ 

ตารางท่ี 1.1.1 แสดงจ านวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาระหว่าง ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 

เดือน \ ระดับ นิสิต ป.ตรี นิสิต ป.โท นิสิต ป.เอก อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก ทั้งหมด (คน) 

ต.ค. 58 5 30 7 2 14 23 81 
พ.ย. 58 2 12 4 12 1 17 48 
ธ.ค. 58 9 12 0 6 5 4 36 
ม.ค. 59 2 5 1 7 1 4 20 
ก.พ. 59 2 5 3 1 4 6 21 
มี.ค. 59 2 2 6 12 4 12 38 
เม.ย. 59 6 6 12 1 0 16 41 
พ.ค. 59 22 5 8 12 10 7 64 
มิ.ย. 59 67 12 1 5 5 9 99 
ก.ค. 59 88 10 15 24 7 15 159 
ส.ค. 59 11 8 14 18 0 7 58 
ก.ย. 59 18 18 16 15 7 5 79 

 ทั้งหมด (คน)  234 125 87 115 58 125 744 
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จากแผนภูมทิี่ 1.1.1 แสดงจ านวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาระหว่าง ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 จ านวน 744 คน

โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย ประมาณ 62 คนต่อเดือน ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม

มากที่สุด จ านวน 159 คน และเดือนมกราคม 2559 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมน้อยที่สุด จ านวน 20 คน 

ตารางท่ี 1.1.2 แสดงจ านวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาในแต่ละกลุ่มผู้เรียน 

กลุ่มผู้เรียน จ านวนคน (%) 

นิสิตปริญญาตรี 234 31.45 
นิสิตปริญญาโท 125 16.80 
นิสิตปริญญาเอก 87 11.69 

อาจารย์ 104 13.98 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 69 9.27 

บุคคลภายนอก 125 16.80 
รวมท้ังหมด 744 100 
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31.45%

16.80%
11.69%

13.98%

9.27%

16.80%

แผนภูมิที่ 1.1.2 แสดงจ านวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาในแต่ละกลุ่มผู้เรียน

นิสิตป.ตรี

นิสิตป.โท

นิสิตป.เอก

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 1.1.2 แสดงจ านวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาในแต่ละกลุ่มผู้เรียนระหว่าง ต.ค. 2558 – 

ก.ย. 2559 ทั้งหมด 744 คน พบว่า NULC บริการอบรมพัฒนาภาษาให้แก่นิสิตปริญญาตรี มากที่สุด 234 คน คิดเป็น 

31.45%) รองลงมาคือ บุคคลภายนอก (125 คน คิดเป็น 16.80%) และบุคลากรสายสนับสนุนน้อยที่สุด (69 คน คิดเป็น 

9.27%) 

 หลักสูตรอบรมท้ังหมดนี้ สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศประจ าสถานฯ จ านวน 2 ท่าน (หลัก) และ  
อีก 7 ท่าน (เสริม) โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง, 18 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
 
หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง ได้แก่  -    Cambridge English Placement Test Preparation (CEPT) 

- Grammar Overview 
- Grammar in Daily Life 
- Basic Writing 
- Creative Writing 
- Advanced Grammar 

 
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 
- Writing Skill Practice for Test Preparation 
- English for Communication 
- English for Communication and Office Work 
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ชื่อคอร์ส

แผนภูมิที่ 1.1.3 แสดงรายละเอียดหลักสูตรอบรม พร้อมจ านวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีการ
จัดอบรม ระหว่าง ต.ค. 58 – ก.ย. 2559 โดยเรียงล าดับ จากหลักสูตรที่มีผู้เข้าอบรมมากที่สุด ไปจนถึงน้อยที่สุด

- English for Office Skills 
- English for Presentation 

 
หลักสูตรอบรม 12 ชั่วโมง ได้แก่  -    Writing Academic Papers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  

 โดยจากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หลักสูตร Cambridge English Placement Test Preparation 
(CEPT) มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมสูงสุด เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สถานฯเปิดทุกเดือน และมีนิสิต บุคลากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครสอบจ านวนมาก จึงให้ความสนใจในเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมสอบนี้ ส่วนหลักสูตรที่มีผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมอบรมน้อยที่สุด ได้แก่หลักสูตร Vocabulary Building for Test Preparation เนื่องจาก เป็น
หลักสูตรที่เปิดเพียง 1 ครั้งในรอบ 1 ปีงบประมาณ จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้าอบรมไม่มาก หากเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ 
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 สรุปภาพรวมงานจัดฝึกอบรมด้านภาษาของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนผู้
เข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 574 คน และในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้น 744 คน โดย
เม่ือเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2558 และ 2559 แล้ว พบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้นคิดเป็น 22.85% โดยหลักสูตร
ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ยังคงเป็นหลักสูตร Cambridge English Placement Test Preparation เนื่องจากมี
การเปิดอบรมทุกเดือน และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัว เพื่อไปสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ CEPT ตามที่มหาลัยก าหนด 
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ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
 
นางสาวกมลชนก บุญมี  นิสิตระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  

“ชื่อ กมลชนก บุญมี เป็นนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้มาอบรมกับ NULC ใน
หลักสูตร Grammar in Daily Life กับ Mr. James Grace ซึ่งอาจารย์มีความเป็น
กันเอง และก็มีกิจกรรมให้ท าระหว่างเรียน ท าให้ได้ความรู้และไม่น่าเบื่อค่ะหลังจาก
เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ท าให้กล้าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่องจาก
อาจารย์เป็นชาวต่างชาติ ท าให้เราต้องพยายามสื่อสารกับอาจารย์ให้รู้เรื่อง และก็ได้
ทบทวนในเรื่องไวยากรณ์ อาทิ Tense ค าศัพท์ต่างๆ การเขียนบรรยาย การบอกทิศ 
หรืออีกหลายเรื่องค่ะ” 
   

 

อาจารย์วุฒพล สาแดง อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ 

“ชื่ออาจารย์วุฒพล สาแดง สาแดง จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรม

ภาษาอังกฤษกับทาง NULC ในหลักสูตร Reading Skill for Test Preparation ซึ่ง 

Mr. Thomas Elliott เป็นวิทยากร ที่คอยแนะน าเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบ

ต่างๆ รวมทั้ง เทคนิคในการอ่านเพ่ือน ามาใช้ในการสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษ 

เช่น TOEFL หรือ IELTS  โดยหลังจากที่อ่านหัวเรื่องไปแล้วจะท าให้เราสามารถ 

จับใจความส าคัญของย่อหน้านั้นๆ ว่ากล่าวถึงอะไร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าข้อสอบ 

ส่วนหลักสูตรที่ก าลังอบรมอยู่ขณะนี้ คือ Listening Skill for Test Preparation จะ

เป็นการฝึกฟังเสียงบทสนทนาต่างๆ ของเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม

ให้กับเราในการสอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี” 

 

อาจารย์พิสชา ดรุณพันธ์ อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ 

“อาจารย์ พิสชา ดรุณพันธ์  อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์  ได้ เข้าอบรม

ภ าษา อั ง กฤ ษ กั บ  Mr. Thomas Elliott ใ นหลั ก สู ต ร  Reading Skill for Test 

Preparation และ Listening Skill for Test Preparation ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า

วิทยากรมีความเป็นกันเอง และมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องสื่อ

ประกอบการเรียนและเทคนิคการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะของเราให้ดีขึ้น” 
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นายชลประคัลภ์ มีสิทธิ์   บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

“ ก า ลั ง เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร  CEPT Preparation ข อ ง  

Mr. Thomas Elliott ซึ่งมีเทคนิคในการสอนที่แตกต่างจาก

อาจารย์ท่านอ่ืน โดยอาจารย์จะสื่อสารกับผู้เรียนด้วยถ้อยค า

ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้เรียนฟังได้ง่ายและเข้าใจในเนื้อหาและ

ประโยคที่ ซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่ งท า ให้ รู้ สึ กว่ า การ เ รี ยน

ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด 

 

นางสาวจิตตมาส หาญกล้า  บุคลากรมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

“ชื่ อ  จิตตมาส หาญกล้ า  ค่ะ  เรียนหลักสูตร CEPT 

Preparation ซึ่งอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิธีท าข้อสอบ ให้

ทดลองท าข้อสอบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การฟัง การ

อ่าน และไวยากรณ์ โดยอาจารย์จะเอาใจใส่คอยถาม

คะแนนที่ได้ทดสอบไปเพ่ือจะได้น ามาปรับปรุง โดยมีความ

เป็นกันเองกับผู้เรียนอย่างมาก”  

 

นายธนสาร สิกขี ธรรมากร  นิสิตระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

“ผมชื่อ ธนสาร สิกขีธรรมากร วันนี้มาเรียนหลักสูตร CEPT 

กับ Mr.Thomas Elliott โดยอาจารย์ได้มีการ Pre-Test 

เพ่ือให้ทราบความรู้ พ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคนว่าอยู่ใน

ระดับไหน และในการเรียนการสอน อาจารย์ได้มีการ

สอดแทรกตัวอย่าง และค่อยๆ อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ ซึ่ง

ผู้เรียนสามารถสอบถามอาจารย์ได้อย่างเป็นกันเอง และ

ได้รับความใส่ใจเป็นอย่างด”ี 
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     นายศุภพรพงษ์ สุรพรไพบูลย์ นิสิตระดับปริญญาตรี จาก 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

“ผมชื่อนายศุภพรพงษ์ สุรพรไพบูลย์ มาจากวิทยาลัยนานาชาติ

ครับ เรียนหลักสูตร CEPT Preparation ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้

แนะน าเว็บไซต์ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหลายเว็บไซต์เหมือนกัน เช่น 

เว็บไซต์ส าหรับฝึกท าข้อสอบ เว็บไซต์ตัวอย่างค าศัพท์ที่ใช้ในการ

สอบ และในส่วนของ Listening อาจารย์ให้ค าแนะน าว่าให้ไปฝึก

ฟังทุกๆ 15นาที หลังมื้ออาหาร โดยในห้องเรียนอาจารย์ให้ผู้เข้า

อบรมฝึกท าข้อสอบจริง โดยอธิบายเทคนิคการท าข้อสอบแบบ 

Listening และ Reading ซึ่งอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ดี และ        

                                                                  ช่วยให้เราท าข้อสอบผ่านได้จริง” 

 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม โดยคัดเลือกจากผู้รับบริการประเภทต่างๆ อาทิ นิสิติระดับ

ปริญญาตรี นิสิตบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป กล่าวโดยรวมสรุปได้ว่า ความคิดเห็น

ของตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม ได้ชื่นชมบุคลิกภาพ เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ และได้ประโยชน์ในการพัฒนา

ทักษะภาษาของตนเองอย่างหลากหลาย อาทิ : 

ในด้านคุณสมบัติของอาจารย์ – อาจารย์มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่และคอยแนะน าเรื่องความรู้ต่างๆ อย่าง

ใกล้ชิด มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี อีกทั้งอาจารย์ยังสื่อสารกับผู้เรียน ด้วยถ้อยค าที่เข้าใจง่ายอีกด้วย 

ในด้านเทคนิคการสอน – อาจารย์มีการให้ท ากิจกรรมระหว่างเรียน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหา มีการ

แนะน าเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆทักษะ และมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วย

พัฒนาทักษะของผู้เรียน 

ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจาการอบรม – ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานในการเรียน ท าให้มีความพึงพอใจใน

การเข้ารับการอบรม ในด้านความรู้ที่ได้รับ ผู้เรียนได้ความรู้ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ ได้ทดลองการ

ท าข้อสอบ และมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ดีขึ้น 
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1.2 สรุปผลงานด้าน Writing Clinic โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  

ประจ าปีงบประมาณ2559 
ตามที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้เปิดให้บริการ  Writing Clinic แก่อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน นิสิตทุกระดับและบุคคลภายนอก โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางภาษา 2 ท่าน คือ Mr. Roy Irvine Morien ให้
ค าปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ Mr. Kevin Mark Roebl ให้ค าปรึกษาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้มาใช้บริการสามารถนัดหมายกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาของท่าน
ก็ได้ 
 
ตารางท่ี 1.2.1 สรุปผลการด าเนินการกิจกรรม Writing Clinic ประจ าปีงบประมาณ 2559  

ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา 

ประเภทผู้เข้าใช้บริการ 

อาจารย ์
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

นิสิต
ปริญญา

เอก 

นิสิต
ปริญญา

โท 

นิสิต
ปริญญา

ตรี 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม
ทั้งสิ้น 
(ครั้ง) 

Mr. Roy Irvine Morien 222 18 235 114 33 6 628 
Mr. Kevin Mark Roebl 154 18 284 90 23 4 573 

Total 376 36 519 204 56 10 1,201 
 

แผนภูมิที่ 1.2.1 แสดงจ านวนผู้ใช้บริการ Writing Clinic แยกตามประเภทของผู้ใช้บริการ  
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จากแผนภูมิที่ 1.2.1 จะเห็นได้ว่า ประเภทผู้เข้ารับบริการ Writing Clinic มากที่สุด คือ นิสิตระดับ

ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 519 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43 แบ่งเป็น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 284 ครั้ง 

และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 235 ครั้ง รองลงมาคือ อาจารย์ จ านวน 376 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 31 แบ่งเป็น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 154 ครั้ง และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 222 ครั้ง และประเภทของผู้รับบริการ Writing Clinic น้อยที่สุด คือ บุคคลภายนอก 

จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 1  

 

แผนภูมิที่ 1.2.2 แสดงจ านวนผู้ใช้บริการแยกตามประเภทของผู้ใช้บริการ Writing Clinic ของ Mr. Kevin Roebl 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 
 

จากแผนภูมิที่ 1.2.2 จะเห็นได้ว่า ประเภทผู้เข้ารับบริการ Writing Clinic ของ Mr. Kevin Robel มาก

ที่สุด คือ นิสิตระดับปริญญาเอก รวมทั้งหมด 284 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ อาจารย์ จ านวน 154 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 27 และประเภทของผู้รับบริการ น้อยที่สุด คือ บุคคลภายนอก จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 1  

 

 

อาจารย์, 154, 27%

นิสิตปริญญาโท, 90, 
16%นิสิตปริญญาเอก, 284, 

49%

พนักงานสายสนับสนุน, 
18, 3%

นิสิตปริญญาตรี, 23, 
4%

บุคคลภายนอก, 4, 
1%
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แผนภูมิที่ 1.2.3 สรุปจ านวนผู้ใช้บริการ Writing Clinic  ของ Mr. Roy Morien ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

จากแผนภูมิที่ 1.2.3 จะเห็นได้ว่า ประเภทผู้เข้ารับบริการ Writing Clinic ของ Mr.. Roy Morien มาก

ที่สุด คือ นิสิตระดับปริญญาเอก รวมทั้งหมด 235 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ อาจารย์ จ านวน 222 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 35 และประเภทของผู้รับบริการ น้อยที่สุด คือ บุคคลภายนอก จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1 

อาจารย์, 222, 35%

นิสิตปริญญาโท, 114, 
18%

นิสิตปริญญาเอก, 235, 
38%

พนักงานสายสนับสนุน, 
18, 3%

นิสิตปริญญาตรี, 33, 
5%

บุคคลภายนอก, 6, 
1%
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สรุปภาพรวมการให้บริการ Writing Clinic ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ปีงบประมาณ 

2558 มีจ านวนผู้เข้ารวมอบรมท้ังสิ้น 460 คน และในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าใช้บริการ Writing Clinic เพิ่มขึ้น

เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,201 ครั้ง เนื่องจากทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้เพิ่มอาจารย์ Kevin Mark Roebl ให้

ค าปรึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 1 ท่าน โดยเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2558 และ 2559 แล้ว 

พบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้นคิดเป็น 261 % โดยผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด ยังคงเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก 

เช่นเดิม เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาเอกต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ฉบับ ซึ่งเป็น

เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้มาใช้บริการ Writing Clinic ได้ทราบว่า ผู้ใช้บริการมีความ

ประทับใจดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ท้ัง 2 ท่าน มีความมุ่งม่ันและตั้งใจในการให้ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใส่  

2. ให้ความรู้ในเรื่องของหลักการที่ถูกต้องของภาษาอังกฤษและได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก  
3. อาจารย์ท้ัง 2 ท่าน มีความเป็นกันเอง ใจเย็น 

ผู้มาใช้บริการมุ่งหวังว่าผลงานที่น ามาตรวจแก้ไขจะได้รับการตีพิมพ์ มีบางท่านมีความ 
ประสงค์ให้เพิ่มเวลาในการให้ค าปรึกษาและเพิ่มจ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์อีก 1 ท่าน  

ผู้ใช้บริการทุกท่านพูดตรงกันว่าหากมีโอกาสจะแนะน าเพื่อนมาใช้บริการอย่างแน่นอน และ 
บางท่านได้แนะน าบริการนี้ให้เพื่อนแล้ว โดยรวมให้คะแนนการให้บริการของอาจารย์ท้ัง 2 ท่าน อยู่ในระดับ 9/10 
ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก 
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ผลงานของผู้ที่รับบริการ Writing Clinic ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 

 

P. Shanmugham, S. Somkun, "Modeling and Simulation of Dual Active Bridge DC-DC Converter for  
 Fuel Cell Application", ADVANCED SCIENCE LETTERS by American Scientific Publishers (Online)  

SCOPUS/CPSI Thomson Reuters Indexed (Q3/Q4 Journal Rank by SCIMAGOR) 
 

Churanya Onlom, Yi Yang, Haji A. Aisa, Neti Woranuch, Watoo Phrompittayarat, Waraporn 

Putalun and Kornkanok Ingkaninan, Preparative and rapid purification of saponins from 

Asparagus racemosus root by high performance centrifugal partition chromatography, Natural 

Product Communications, 11, in press. 

Impact Factor: 0.906 

C. Khampachua, C. Wongrajit, R. Waranusast, P. Pattanathaburt, " Wrist-mounted Smartphone-

based Navigation Device for Visually Impaired People Using Ultrasonic Sensing," Proceedings of 

the 2016 5th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016), Nakornpathom, 

Thailand, 27-28 May 2016, pp. 93-96. 

R. Waranusast, P. Intayod, D. Makhod, "Egg Size Classification on Android Mobile Devices Using 

Image Processing and Machine Learning," Proceedings of the 2016 5th ICT International Student 

Project Conference (ICT-ISPC 2016), Nakornpathom, Thailand, 27-28 May 2016, pp. 170-173. 

A. Tharamanit, N. Kanprachar, “Effects of Processing Instruction and Dictogloss on the Acquisition of 

the English Passive Voice among Thai University Students”, Journal of Language and 

Communication, Volume  22, issue 29 2017 
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ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ Writing Clinic 

 

นางสาววนัชวรรณ วิสุทธิพรต นิสิตระดับปริญญาโท  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

“สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ วนัชวรรณ วิสุทธิพรต นิสิตปริญญาโท คณะเภสัช

ศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ได้มีโอกาสมาเข้ารับบริการ จาก 

NULC Writing Clinic กับ Mr. Roy Morien โดยครั้งนี้มาปรึกษาเรื่อง

การเขียน Thesis ซึ่ งมีความประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก  

Mr. Roy ได้ให้ค าแนะน ามากมาย อาทิ เรื่องของ format ที่ถูกต้องใน

การเขียน รวมทั้งเรื่องของไวยากรณ์ต่างๆ ซ่ึงอาจารย์มีความละเอียดใน

การตรวจงาน และแก้ไขประโยคต่างๆ เพ่ือให้งานของเราออกมาดี

ที่สุด” 

 

นางสาวปาลิตา สุขส าราญ  นิสิตระดับปริญญาเอก  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

“สวัสดีค่ะ นางสาวปาลิตา สุขส าราญ  นิสิตระดับปริญญาเอก คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นศึกษานิเทศน์ ประจ าจังหวัด

สุโขทัย มีโอกาสได้มาใช้บริการ Writing Clinic กับ Mr. Kevin Roebl 

เพ่ือน าผลงานไปใช้ในการ Oral Presentation ในเวทีการประชุม

วิชาการนานาชาติ และได้ส่งบทความไปน าเสนอในต่างประเทศ คือ 

ฮาวายและเยอรมัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่ง  Mr. Kevin มี

ความตั้งใจจริงเป็นอย่างมาก และมีความละเอียดอย่างยิ่งในการอ่าน

งานและแก้ไขทั้งในแง่มุมเรื่องภาษาอังกฤษ ตลอดจนให้ค าแนะน าเรื่อง

การน าเสนอเป็นอย่างดี ซึงรู้สึกภูมิใจมากกับ Writing Clinic” 

 

 จากความคิดเห็นของตัวแทนผู้มาใช้บริการ Writing Clinic โดยได้กล่าวถึงความประทับใจที่มาใช้บริการว่า 

อาจารย์ได้ให้ค าแนะน ามากมาย เกี่ยวกับการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ และมีการตรวจงานที่ละเอียด เพื่อให้

ผลงานออกมาดีที่สุด อีกทั้ง ยังได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ ไม่เพียงแต่ด้านการเขียนเท่านั้น แต่ในด้านการน าเสนอ

ผลงานด้วย  
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1.3 สรุปผลการด าเนินการกิจกรรม Let’s Talk โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ตามท่ีสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้เปิดให้บริการ Let’s Talk เพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนาเป็น 
ภาษาอังกฤษ แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตทุกระดับและบุคคลภายนอก โดยไม่จ ากัดพ้ืนฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างประเทศ 
 

ตารางท่ี 1.3.1 สรุปผลการด าเนินการกิจกรรม Let’s Talk ประจ าปีงบประมาณ 2559  

เดือน อาจารย ์
พนักงานสาย

สนับสนุน 
นิสิตปรญิญาตร ี นิสิตปรญิญาโท นิสิตปรญิญาเอก บุคคลภายนอก รวม 

ม.ค.59 16 4 33 9 13 4 79 
ก.พ.59 37 3 39 18 10 4 111 
มี.ค.59 33 12 30 14 7 22 118 
เม.ย.59 17 0 18 12 2 6 55 
พ.ค.59 6 0 2 0  0 5 13 
มิ.ย.59 23 1 6 2 0 3 35 
ก.ค.59 19 1 5 10 2 1 38 
ส.ค.59 12 1 13 5 4 0  35 
รวม 163 22 146 70 38 45 484 

 
 
*หมายเหตุ  Let’s Talk เปิดให้บริการเฉพาะภาคเรียนที่ 2 และ 3 ของปีการศึกษาเท่านั้น เนื่องจากอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศทุกท่านมีภารกิจสอนเต็มเวลา จึงไม่สามารถให้บริการกิจกรรม Let’s Talk ได ้
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แผนภูมิที่ 1.3.1 สรุปผลการด าเนินการกิจกรรม Let’s Talk ประจ าปีงบประมาณ 2559 แยกตามประเภทของ

ผู้ใช้บริการ  

 

  

จากตารางที่ 1.3.1 และ แผนภูมิที่ 1.3.1 จะเห็นได้ว่า ผู้เข้ารับบริการ Let’s Talk มากที่สุด คือ อาจารย์ รวม

ทั้งหมด 163 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ นิสิตปริญญาตรี จ านวน 146 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30 และประเภทของ

ผู้รับบริการ Let’s Talk น้อยที่สุด คือ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5  
 

อำจำรย์, 163, 34%

พนักงำนสำยสนับสนุน, 22,
5%

นิสิตปริญญำตรี, 146, 30%

นิสิตปริญญำโท, 70, 14%

นิสิตปริญญำเอก, 38, 8%

บุคคลภำยนอก, 45, 9%

สรุปผลการด าเนินการกิจกรรม LET’S TALK ประจ าปีงบประมาณ 2559             
แยกตามประเภทของผู้ใช้บริการ
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แผนภูมิที่ 1.3.2 สรุปผลการด าเนินการกิจกรรม Let’s Talk ประจ าปีงบประมาณ 2559 (แยกจ านวนรายเดือน) 

 

จากแผนภูมิที่ 1.3.2 จะเห็นได้ว่า ผู้เข้ารับบริการ Let’s Talk มากที่สุด คือ เดือนมีนาคม 2559 จ านวน 118 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 111 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23 และในเดือนพฤษภาคม 

2559 มีผู้ใช้บริการ 13 ครั้ง ถือว่ามีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 3 

 
จากสถิติผู้รับบริการในปี 2559 นั้น พบว่าผู้เข้ารับบริการมีจ านวนลดลงจากปี 2558 ถึง 21.68% สาเหตุที่

จ านวนลดลง เนื่องจากอาจารย์ที่ให้บริการมีจ านวนน้อยกว่าปี 2558 เพราะติดภารกิจการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ซึ่งทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้สอนจากคณะอ่ืน จึงจ าเป็นต้องเพิ่มเวลาในการสอน
มากขึ้นและเป็นสาเหตุท าให้ขาดผู้ให้บริการกิจกรรม Let’s Talk ในปี 2559 จึงท าให้จ านวนผู้รับบริการมีจ านวน
ลดลง 
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ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Let’s Talk ฝึกภาษาอังกฤษกับสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
 

ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
“ได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากกิจกรรม Let’s Talk และมี

โอกาสรู้จักอาจารย์ชาวต่างประเทศหลายๆท่าน ที่จะได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความคิดเห็น และโลกทัศน์ของเราให้กว้างยิ่งขึ้น และช่วย

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของเราทั้งในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านได้ให้ข้อคิดหรือเทคนิควิธีการในพัฒนา

ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมพูดคุย   

 กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรม Let’s Talk นี้ มีประโยชน์มาก     

 ส าหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ” 

 

อาจารย์กมลเนตร สุภาพ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  

และการสื่อสาร 

“ประโยชน์ที่ได้รับจาการร่วมกิจกรรม Let’s Talk คือ ได้ฝึกสนทนากับอาจารย์
ชาวต่างประเทศโดยตรง ซึ่งท าให้ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษ 100% เนื่องจากเป็น
การสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง นอกจากนีผู้้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถระบุช่วงเวลาที่
สะดวกได้ตามตารางที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ รวมทั้งช่วงเวลาที่ได้รับบริการมี
ความเหมาะสม คือ 90 นาทซีึ่งก็ได้รับการอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ 
NULC เป็นอย่างดี” 

 

  

จากตัวแทนผู้มารับบริการกิจกรรม Let’s Talk ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการฝึกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง และการพูด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ระหว่างอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีข้อเสนอแนะขอให้เพิ่มจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและจ านวน

นัดหมาย เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก และท าให้ผู้มาร่วมกิจกรรม

สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
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1.4  สรุปผลงานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ 2559  

 
 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รายวิชา 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา และ รายวิชา 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่รับมาเพ่ือสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั้งหมด 24 คน และขอความอนุเคราะห์อาจารย์จากคณะ
มนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 15 คน เพื่อมาช่วยสอน  

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาด าเนินการสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 รายวิชาซึ่งมีรายละเอียดในช่วงเดือน
ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558) ดังนี้ 

1. รายวิชา 001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีหมู่เรียน (section) = 97 หมู่เรียน นิสิตลงทะเบียนเรียน = 
4,573 คน 

2. รายวิชา 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา มีหมู่เรียน (section) = 91 หมู่เรียน นิสิตลงทะเบียนเรียน = 
4,380 คน 

3. รายวิชา 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีหมู่เรียน (section) = 78 หมู่เรียน นิสิตลงทะเบียนเรียน 
= 3,670 คน 

รวมนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งสิ้น 12,623 คน มีนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ ได้เกรด 
F จ านวน 152 คน (1%) จึงสรุปได้ว่าผลการสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามีนิสิตผ่านถึง 
99% ซึ่งถือว่ามีผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก  
 
ผลประเมินจากนิสิตภาคการเรียนที่ 1 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา วิชา 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารย์ ผู้สอน คิดเป็น 4.53 จาก 5 
(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด การแสดงออก) 

 อาจารย์เข้าสอน-เลิกสอนตรงเวลา และใช้เวลาในการสอน คิดเป็น 4.62 จาก 5 
อย่างเหมาะสม  

 อาจารย์อธิบายเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  คิดเป็น 4.43 จาก 5 

 อาจารย์มีแนวทางและวิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คิดเป็น 4.43 จาก 5 
และสนใจการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 อาจารย์ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน  คิดเป็น 4.45 จาก 5 

 อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คลอบคลุมเนื้อหา  คิดเป็น 4.43 จาก 5 
ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบที่ชี้แจงไว้ในประมวลรายวิชา 
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 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา วิชา 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารย์ ผู้สอน คิดเป็น 5.00 จาก 5 
(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด การแสดงออก) 

 อาจารย์เข้าสอน-เลิกสอนตรงเวลา และใช้เวลาในการสอน คิดเป็น 5.00 จาก 5 
อย่างเหมาะสม  

 อาจารย์อธิบายเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  คิดเป็น 5.00 จาก 5 

 อาจารย์มีแนวทางและวิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คิดเป็น 5.00 จาก 5 
และสนใจการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 อาจารย์ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน  คิดเป็น 5.00 จาก 5 

 อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คลอบคลุมเนื้อหา  คิดเป็น 5.00 จาก 5 
ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบที่ชี้แจงไว้ในประมวลรายวิชา 

 อาจารย์ตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ คิดเป็น 5.00 จาก 5 
  
 

 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา วิชา 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารย์ ผู้สอน คิดเป็น 4.16 จาก 5 
(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด การแสดงออก) 

 อาจารย์เข้าสอน-เลิกสอนตรงเวลา และใช้เวลาในการสอน คิดเป็น 4.34 จาก 5 
อย่างเหมาะสม  

 อาจารย์อธิบายเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  คิดเป็น 3.92 จาก 5 

 อาจารย์มีแนวทางและวิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คิดเป็น 4.01 จาก 5 
และสนใจการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 อาจารย์ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน  คิดเป็น 4.03 จาก 5 

 อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คลอบคลุมเนื้อหา  คิดเป็น 3.99 จาก 5 
ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบที่ชี้แจงไว้ในประมวลรายวิชา 

 อาจารย์ตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ คิดเป็น 4.01 จาก 5  
ความคิดเห็นของนิสิตในการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

- อาจารย์สอนดีและเนื้อหาพอดีกับเวลาเรียนไม่น้อยไปไม่มากไป และเข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างดี ท าหน้าที่ขออาจารย์ได้
ดีมาก สอนเนื้อหาได้เข้าใจและมีภาพ วีดีโอให้ดูอย่างเหมาะสมกับการเรียน 

- อาจารย์สอนนิสิตได้ดี มีคุณภาพ ไม่ได้เพียงสอนแค่ในต าราเรียนเท่านั้นยังสอนเรื่องรอบๆตัวอีกด้วย  
-  Course is not boring. The professor has been teaching at both teaching some staging. The lesson 

is that not a poison and also enabling every student to enjoy learning it. It also provides 
worksheets to guide the West.  
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- อาจารย์เป็นคนที่ตรงต่อเวลาดีมาก ใจดี สอนเข้าใจ อธิบายเนื้อหาได้ละเอียดดี ไม่เครียดเวลาเรียน  
- อาจารย์มีความเหมาะสมของบุคลิกภาพดี เป็นกันเองกับนิสิต เข้าสอน-เลิกสอนตรงเวลา อธิบายเนื้อหาวิชาได้อย่าง

ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
- อาจารย์มีวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ เรียนไม่เครียดและท าให้อยากเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
- อาจารย์มีความตั้งใจในการสอน สอนตรงเนื้อหาและสามารถน าไปให้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- อาจารย์ใส่ใจดูแลนิสิตเป็นอย่างดี สอนไม่เร็วจนเกินไป ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสอนเทคนิคใน 
- อาจารย์สอนสนุกมาก 
- อาจารย์ตลก สอนสนุก เป็นกันเอง ใจดี เวลาเรียนแล้วไม่เครียด  
- อาจารย์ใจดีค่ะ สอนดีค่ะ  
- อาจารย์สอนดีและสนุกมากค่ะ อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนิสิตจึงท าให้เวลาเรียนไม่เครียด  
- เรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกไม่เครียด ถ้าเป็นไปได้อยากเรียนกับอาจารย์ทุกเทอมเลย  
- อาจารย์น่ารัก ใจดี และมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียนท าให้เด็กมีส่วนร่วมและเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น  
- อาจารย์มีการสอนที่มีการเน้นการโต้ตอบกับนิสิตดีมากครับ อาจารย์ใจดีมากๆ  
- อาจารย์สอนดีมาก พูดช้า ส าเนียงชัด ฟังรู้เรื่อง อาจารย์สามารถท าให้นักเรียนสนใจการเรียนได้   
- Thank you teacher. You are the best teacher. 
- อาจารย์สอนได้สนุกมาก เข้าใจในความต้องการของนิสิต สอนเนื้อหานอกเหนือจากในหนังสือที่เป็นประโยชน์มาก 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
- อาจารย์ใจดี เวลาไม่เข้าใจอะไร อาจารย์ก็พร้อมอธิบายให้ฟังจนกว่าจะเข้าใจตลอด  
- อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีมากจริงๆ อาจารย์สอนให้สู้กับความอยุติธรรมในชีวิตนิสิต สอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ 
อาจารย์สนิทกับนิสิตมาก  
- อาจารย์มีการสอนที่มีการเน้นการโต้ตอบกับนิสิตดีมาก 
 

ข้อมูลดังกล่าวนี้ จึงเป็นข้อสรุปได้เป็นอย่างดีว่านิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจารย์เจ้าของภาษาและต าราที่จัดท าโดย Cambridge University Press (CUP) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย Teacher Guide, Student Workbook และนิสิตผ่านการเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกือบ 100% 
เพียงแค่ 1% ที่ได้เกรด F จึงนับได้ว่านิสิตได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาได้ในระดับที่ดีมาก  

สรุปผลงานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) พบว่า มีจ านวนนิสิต

ลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 วิชามากกว่าปีการศึกษา 2557 ประมาณ 1.04% แต่ผลการเรียนของนิสิตที่ไม่ผ่าน หรือ ติด F 

มีจ านวนลดลงกว่าปีการศึกษา 2557 โดยที่ผลการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามี

นิสิตผ่านถึง 99% ซึ่งถือว่ามีผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก เพราะมีนิสิตเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่ไม่

ผ่าน จึงนับว่าสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์อย่างดี

เยี่ยม 
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ความคิดเห็นของตัวแทนนิสิตในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษพื้นฐาน 

 

 นางสาวภรณ์สุดา ปรารมภ์    คณะสหเวชศาสตร์ 

นางสาวธนิษฐา มีรัตน์   คณะบริหารธุรกิจฯ  

“ดิฉันสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะดิฉันชอบ

เรียนวิชานี้มากๆ และ Ms. Daisy Gonzles อาจารย์ประจ า

Section นี้มีเกมส์สนุกๆ สอดแทรกความรู้ให้เราเล่น ท าให้เรา

ไม่เบื่อในการเรียน” 

 

 

 

นางสาวพรชิตา อัษญคุณ จากคณะแพทยศาสตร์ 

“ชื่อ พรชิตา อัษญคุณ จากคณะแพทยศาสตร์ค่ะ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มี

โอกาสแนะน าคุณครูที่รักของดิฉัน คือ Mr. Andy Cubalit ซึ่งอาจารย์มีทักษะการสอนที่ดี

เยี่ยม มีกิจกรรมที่น่าสนใจและท าให้นิสิตรู้สึกสนุกในการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเขา 

อย่างเช่น ไวยากรณ์ การสื่อสาร เขียนพูด และอ่ืนๆ”  

 

 

 

 

นางสาวศศิธร ทองหมู่ คณะมนุษยศาสตร์ 
“ดิฉันชื่อ ศศิธร ทองหมู่ ศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ฉันมี

ความสุขมากๆที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับ Mr. Melvin Garin 
เพราะว่าได้ท ากิจกรรมมากมาย นิสิตทุกคนต่างสนุกสนาน ซึ่งใน
ความเห็นฉัน คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท้าทาย และเราได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ มากมายจากชั้นเรียนนี้” 
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 นางสาวณัฐรชำ ถิ่นศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
“หลังจากท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานกับ Mr. Christopher 

Cook แล้ว มีความม่ันใจมากขึ้นในเวลาพูดภาษาอังกฤษ และสนุกกับ

ชั้นเรียนนี้ ไม่เคยรู้สึกเบื่อ อาจารย์ใจดี อบอุ่น ท าให้นิสิตมีความสุขมาก 

และคิดว่าเพ่ือนๆก็คิดแบบนี้เช่นกัน” 

 
  

 

นางสาวเกษราภรณ์ สุดจิตร 

 “นิสิตคิดว่าเป็นรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ดีมากและเป็นพ้ืนฐานส าหรับคนทั่วไปที่

จะฝึกฝนภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตของ

พวกเขาได้ ซ่ึง Mr. Nigel Bragg มีความใส่ใจนิสิต คอยฝึกให้นิสิตพูดและอ่าน

ภาษาอังกฤษ” 

 
 
 
 

นางสาวพรชนก วิชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 
 

“สวัสดีค่ะฉันชื่อ พรชนก วิชัยพานิช ศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์ รู้สึกสนุกทุกครั้งเมื่อได้เรียนภาษาอังกฤษกับ  

Ms. Dulshani  Muthunayekege ที่มักจะให้ท ากิจกรรมมากมาย ซึ่งฉันชอบมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเกมใบ้

อาชีพ โดยห้ามพูดและให้เพ่ือนทายว่าเราท าอาชีพอะไร ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษของฉันพัฒนาขึ้น สามารถพูดสื่อสารได้

คล่องขึ้นกว่าเมื่อก่อน ฉันรู้สึกสนุกและมีความสุขกันคลาสนี้ ขอบคุณอาจารย์มากๆ เลยค่ะ” 
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นางสาวอนันตญา ขวัญเมือง  คณะมนุษยศาสตร์ 

“สวัสดีค่ะฉันชื่อ อนันตญา ขวัญเมือง จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษา

เกาหลี อาจารย์ของดิฉัน คือ Mr. Rey Saluba เป็นอาจารย์ที่ดีมาก เป็น

คนตรงต่อเวลาเสมอ เวลาที่นิสิตไม่เข้าใจเนื้อหา เขาจะพยายามอธิบายให้

ฟังอย่างช้าๆ จนพวกเราเข้าใจ พวกเราชอบเล่นเกมส์กับอาจารย์ ซึ่งมันท า

ให้เราผ่อนคลายมากๆ พวกเราชอบเขามากๆค่ะ” 

 

นายคณนาถ พรมรังฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

“สวัสดีครับผมชื่อ คณนาถ พรมรังฤทธิ์  เรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์  

เอกภาษาอังกฤษครับ ผมเรียนภาษาอังกฤษกับ Mr. Kenje Gunda ซึ่งน่า

ตื่นเต้นและน่าสนใจครับ อาจารย์จะเล่าถึงประสบการเรื่องราวของเขาใน

การสอนนักเรียน ซึ่งมันท าให้ง่ายที่จะเข้าใจมากขึ้น ส าหรับนิสิตที่ไม่เก่ง

ภาษาอังกฤษ และอาจารย์มักจะสอนค าศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน

กับพวกเรา ขอบคุณครับ” 

 

นางสาวทิพประภา อินตะลาชุม คณะนิติศาสตร์ 

“ชื่อนางสาวทิพประภา อินตะลาชุม คณะนิติศาสตร์ ดิฉันเรียนกับ Ms. Amilya Warusawitharane มากค่ะ

เพราะอาจารย์นิสัยดีมาก อาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษอยู่รอบๆ ตัวเราในชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจารย์มีเกมส์ให้เล่นใน

บางครั้งซึ่งฉันคิดว่ามันดีมาก เพราะสมัยเรียนมัธยมเราเรียนกับครูคนไทยซึ่งเรียนแต่ไวยากรณ์จากหนังสือ ซึ่งมันน่าเบื่อ

มากในบางครั้ง แต่เมื่อได้เรียนกับ Ms. Amilya ท าให้รู้สึกสนุกมาก และอยากมาเรียนทุกครั้งเลยค่ะ” 

 

กล่าวโดยสรุปจากความคิดเห็นของตัวแทนนิสิตทั้ง 9 คน ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน มีความเห็นถึงคุณลักษณะโดยรวมของอาจารย์ผู้สอนในเรื่องมีความเป็นกันเอง ใจดี อบอุ่น ใส่ใจนิสิต และ

ตรงต่อเวลา รวมทั้งมีเทคนิคในการสอนที่สามารถดึงดูดให้นิสิตมีความเพลิดเพลินและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้อยู่เสมอ 

มีเกมสแ์ละกิจกรรมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ ทัศนคติ มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ซึ่งท าให้นิสิต

เกิดความม่ันใจมากขึ้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รวมทั้งเรียนรู้ถึงไวยากรณ์ 

และค าศัพท์ ส านวนที่น่าสนใจ 
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1.5  สรุปผลงานโครงการ NULC English Camp 

โครงการ NULC English Camp จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรใน
ด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในอาชีพการงานได้ โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 มีจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 110 คน และใช้งบประมาณไปเพียง 
53,315 บาท จากเดิมท่ีตั้งงบประมาณไว้ที่ 80,000 บาท ซึ่งเนื้อหากิจกรรม มีดังต่อไปนี้ 

  1)  จัดอบรมภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมงต่อวัน         
  2)  จัดกิจกรรมฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ 3 ชั่วโมงต่อวัน     
   3)  ทัศนศึกษานอกสถานที่         
   4)  ด าเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจ านวน 5  คน 
ผลการด าเนินงานโครงการ NULC English Camp มีดังนี้ 
  1)  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  2)  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกับกิจกรรมของโครงการ 

3)  ร้อยละ 80 ของการจัดกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
4)  งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม  

 
ผลประเมินจากนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้ 
 “I think all the games are fun. I don’t know much English but since coming to NULC camps, I 

began to learn more English and have fun. I like acting the English words very much. I enjoyed 
dancing to the Running Man Challenge and Ice Age Song.” 

  Pantima Thongdee 
  57317279 
 
 “The activities in this camp challenged me but I felt excited to do and play all the activities.” 
  Hathaikan Wongkanha 
  56211462 
 
 “I had most fun doing the Crossword Puzzle Activity. All the members of my group participated 

and we learned new words. Also, this camp improved my Listening Skills very much.” 
  Nuntikan Charee (Sky) 
  56211189 
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 “Because of two activities in this camp, I became close with my new friends and we learned 
teamwork. The Human Maze Game and Crossword Puzzle Activity were so much fun. My team 
laughed and smiled a lot. I love my team.” 

  Kanchana Mueangfa 
  58210098 
  
“The NULC Camp made me confident speaking English. My favorite activity is Guess the Words 

because we had to focus on what our friend was acting out and we tried our best to express the 
answer using various skills. I like the Geography Questions, too.” 
       Parichat Junlasot 

  58762399 
 
 “This camp encouraged me to use a lot of skills. I had to be creative and use my vocabulary 

skills. I also valued friendship and working in teams. I had most fun in the Blind Model Activity 
because I think it’s difficult to tell somebody to act like a model. But, it was fun and made us all 
laugh so much.” 

  Pemika Khuenphet (Khamin) 
  57344954 
 
จากความคิดเห็นของนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ได้กล่าวโดยรวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม NULC 

English Camp กล่าวคือ ท าให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่อาจารย์ชาว
ต่างประเทศจัดให้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน เรียนรู้เรื่องค าศัพท์ใหม่ ส านวนต่างๆ ตลอดจนได้รู้จักเพื่อน
ใหม่ ได้เรียนรู้เรื่องการท างานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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NULC English Camp 2016 Session 1  : 23 – 27 พ.ค. 59 

จัดกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตระดบัปริญญาตรี

  

   

 

NULC English Camp 2016 Session 2  : 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 59 
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1.6 การอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรเป็น Master Teacher 

ในการสอนเพื่อเตรียมสอบ CEPT และ IELTS 

ด้วยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้มีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ คณาจารย์

จากคณะต่างๆที่มาช่วยสอน ที่มีคะแนนสอบ CEPT ในระดับ B2 เข้าอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ได้

ประกาศนียบัตรเป็น Master Teacher ในการสอนเพ่ือเตรียมสอบ CEPT และ IELTS โดยประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตร How to teach IELTS และ หลักสูตร How to teach Cambridge English: Key (KET) อันเป็นการยกระดับ

มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐานสากลโดยทั่วกัน โดยในรอบแรกมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 28 ราย 

1.    Ms. Vimani Vijanana K. Madugalle 

2.    Ms. Amilya Isurini Warusawitharane 

3.    Ms. Mihiri Dulshani Jayawardena Muthunayekege 

4.    Ms. Joan Sareno 

5.    Ms. Judely Marish C. Canete 

6.    Mr. Delano III G. Chantengo 

7.    Mr. Reggie D. Hinoguin 

8.    Mr. Prospero Igupen 

9.    Mr. Melvin Esmayor Garin 

10.   Mr. John Richard Griffee 

11.   Mr. Paul Joseph Freund 

12.   Mr. Edwin Echevarria  

13.   Mr. Yong Yuen Meng 

14.   Ms. Claudine Kinao Malis 

15.   Mr. Rey Mijares Saluba 

16.   Mr. Jehoiade Ragas Rabaya 

17.   Mr. Christopher James Cook 

18.   Mr. Nigel Paul Bragg 

19.   Ms. Daisy Jimenez Gonzales 

20.   Mr. Andy Noces Cubalit 

21.   Ms. Cherrylyn H. Mahipos 

22.   Ms. Vinthiya Balachandran 

23.   Mr. Vincent B. Martinez 

24.   Mr. Kenje Baris Gunda 
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25.   Mr. Josh Jack Christopher O’Brien 

26.   Mr. Kevin Mark Roebl 

27.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

28.  อาจารย์ดวงพร ทองน้อย (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์) 
 

ทั้งนี้ มีอาจารย์บางส่วนได้อบรมครบทั้งสองหลักสูตรและได้ประกาศนียบัตรแล้ว เรียงตามล าดับก่อน-หลัง 

ดังนี้ 

I. หลักสูตร How to teach IELTS ได้แก่  

1.   Ms. Vimani Vijanana K. Madugalle 

2.   Mr. Nigel Paul Bragg 

3.   Mr. Yong Yuen Meng 

4.   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

5.   Mr. Andy Cubalit 

6.   Mr. Vincent B. Martinez 

7.   Ms. Amilya Isurini Warusawitharane 

8.   Ms. Cherrylyn H. Mahipos 

9    Mr. Reggie Hinoguin 

10.  Mr. Prospero Igupen 

11.  Ms. Claudine Malis 

12.  Mr. Jehoiade Rabaya 

13.  Ms. Joan Sareno 

14.  Mr. Kenje Gunda 

15.  Mr. Rey Saluba 

16.  Mr. Melvin Garin 

17.  Ms. Judely Canete 

18.  Mr. Delano III Chantengco  
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II. หลักสูตร How to teach Cambridge English: Key (KET) ได้แก ่

1.   Ms. D W R W M M W Vimani Vijanana Kumari Madugalle 

2.   Mr. Nigel Paul Bragg 

3.   Mr. Yong Yuen Meng 

4.   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

5.   Ms. Amilya Isurini Warusawitharane 

6.   Mr. Reggie Hinoguin 

7.   Mr. Vincent Martinez 

8.   Ms. Claudine Malis 
 

ในขณะนี้ มี Trainer 2 ท่าน และ Editor 1 ท่าน จะเริ่มอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมี

ระยะเวลา 1 ปีเท่ากับอาจารย์ท่านอื่นๆ 
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Standardization of NULC 

Faculty members through Cambridge 

University Press On-line Course: 

I. How to teach IELTS 
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Standardization of NULC 

Faculty members through Cambridge 

University Press On-line Course: 

II. How to teach 

Cambridge English:  

Key (KET)
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1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความส าเร็จขององค์กร (Retreat) 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความส าเร็จขององค์กร ในระหว่างวันที่ 25-27 

กรกฎาคม 2559 มีบุคลากรของสถานฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายของสถาบันภาษา ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.   

2. ประชุมสรุปการรายงานการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) ของบุคลากรสถานพัฒนาวิชาการ

ด้านภาษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ. ชลบุรี 

3. ศึกษาดูงานที่สถานบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายของสถาบัน

ภาษาต่างๆ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.   

งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น  
1.  ค่าห้องพัก    66,600 บาท 

2.  ค่าอาหาร 26/7/59  28,500 บาท 

3.  ค่าห้องประชุม   1,500 บาท 

4.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   7,840 บาท 

5.  ค่าของที่ระลึก   1,450 บาท 

6.  ค่าทางด่วน           445 บาท 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุ       2,299 บาท 

8.  ค่าเบี้ยเลี้ยง     15,120 บาท 

9.  เงินสมทบพนักงานขับรถ     300 บาท 

รวมทั้งสิ้น      124,054 บาท 
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Assumption University Visit: 26 July 2016 
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Individual Development Plan Report  : 27 July 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burapha University Visit : 28 July 2016 
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1.8 การด าเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ืองเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของ
นิสิตโครงการจัดการศึกษาครู-อาจารย์ประจ าการ 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้รับมอบหมายให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความ

รู้ภาษาอังกฤษของนิสิตโครงการจัดการศึกษาครู-อาจารย์ประจ าการ โดยนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อใด

ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1. ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ Cambridge Placement Test Online ในระดับ A2 (30-39) หรือ 

2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 999011 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ ส าหรับครู-อาจารย์ประจ าการ 3(2-2-5) จ านวน 1 

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน และจะต้องสอบผ่าน

รายวิชาดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ของรายวิชานั้น  

ทั้งนี้ประกาศนี้ให้บังคับใช้กับนิสิตโครงการจัดการศึกษาครู-อาจารย์ประจ าการ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

เป็นต้นไป 
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2. ผลงานทดสอบและสื่อสารสนเทศ 
 

2.1 สรุปผลงานการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวรประจ า 

ปีงบประมาณ 2559 

2.1.1 Cambridge English Placement Test Online 

ให้บริการจัดสอบเป็นประจ าทุกเดือน และรองรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

- นิสิตระดับปริญญาตรี 

- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ตารางท่ี 2.1.1.1 สรุปผลการสมัครสอบ CEPT ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ระดับการศึกษา 
นิสิตทั้งหมด 

(คน) 
สมัครสอบ 

(คน) 
% การสมัครสอบ ต่อ

นิสิตในระดับ 
ปริญญาเอก           846          392  46.34% 
ปริญญาโท         2,275       1,257  55.25% 
ปริญญาตร ี       18,810       5,143  27.34% 

รวม       21,931       6,792  30.97% 

 

แผนภูมิที่ 2.1.1.1 สรุปผลการสมัครสอบ CEPT ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
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55.25%
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ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

% การสมคัรสอบ ต่อนิสติในระดบั 46.34% 55.25% 27.34%

% การสมัครสอบ CEPT ต่อนิสิตในแต่ละระดับการศึกษา
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ตารางท่ี 2.1.1.2  สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ CEPT ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 – ก.ย. 59) 

รายการ 
ต.ค.-

58 
พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 

เม.ย.
59 

พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ร้อยละ 

ปริญญาตรี 537 731 272 607 600 661 341 201 306 345 559 561 59.84 

ปริญญาโท 367 259 243 256 243 207 203 182 185 200 294 332 31.29 

ปริญญา
เอก 

69 62 53 61 74 83 66 60 57 51 95 110 8.85 

รวมทั้งสิ้น 973 1,052 568 924 917 951 610 443 548 596 948 1003 100.00 

 

 

แผนภูมิที่ 2.1.1.2 สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ CEPT ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 – ก.ย. 59) 

 

 

จากตารางที่ 2.1.1.2 และแผนภูมิที่ 2.1.1.2 จะพบว่า นิสิตปริญญาตรี มีจ านวนผู้เข้าสอบสูงทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 

59.84  รองลงมาคือนิสิตปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.29 และปริญญาเอกร้อยละ 8.85 และเดือนที่มีจ านวนผู้เข้าสอบ

มากที่สุดได้แก่ เดือนพฤศจิกายน 58 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,052 คน เดือนที่ผู้เข้าสอบน้อยที่สุด ได้แก่ เดือนพฤษภาคม

2559 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นเพียง 443 คน 
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สรุปจ ำนวนผู้เ ข้ำสอบ CEPT ประจ ำปีงบประมำณ 2559 (ต.ค.58 – ก.ย.  59)

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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ตารางท่ี 2.1.1.3 สรุปผลการสอบ CEPT ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 – ก.ย. 59) 

เดือน  
ระดับผลสอบ 

 รวม  Below A1 
(0-9) 

A1 
(10-19) 

A2 
(20-39) 

B1 
(40-59) 

B2 
(60-74) 

C1 
(75-89) 

C2 
(90-100) 

ต.ค.58 44 297 473 124 30 4 1 973 

พ.ย.58 68 366 505 85 27 1 - 1,052 

ธ.ค.58 46 219 221 59 22 1 - 568 

ม.ค.59 37 266 475 112 30 4 - 924 

ก.พ.59 29 388 410 74 16 - - 917 

มี.ค.59 36 302 424 150 33 6 - 951 

เม.ย.59 8 208 292 88 14 - - 610 

พ.ค.59 9 182 204 46 2 - - 443 

มิ.ย.59 8 171 266 90 13 - - 548 

ก.ค.59 28 231 274 54 9 - - 596 

ส.ค.59 51 427 382 72 15 1 - 948 

ก.ย.59 296 405 214 57 29 2 - 1003 

รวม 660 3,462 4,140 1,011 240 19 1 9,533 

ร้อยละ 6.92 36.31 43.42 10.60 2.51 0.19 0.01 100.00 
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แผนภูมิที่ 2.1.1.3 สรุปผลการสอบ CEPT ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 – ก.ย. 59) 

 

จากตารางที่ 2.1.1.3 และแผนภูมิที่ 2.1.1.3 พบว่า ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ จะได้คะแนนอยู่ในระดับ A2 คิดเป็น 

ร้อยละ 43.42 รองลงมาคือระดับ A1 คิดเป็นร้อยละ 36.31 และระดับ C2 มีจ านวนนิสติสอบได้น้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 

0.01 

สรุปภาพรวมของการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้สมัครสอบลดลงจากปีงบประมาณ 2558 เนื่องจาก
จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมีจ านวนลดลงจากเดิม 22 ,213 คน เป็น 21,931 คน ดังนั้น
จ านวนผู้สมัครสอบ CEPT ในปีงบประมาณ 2559 ลดลงจากเดิม 23.66 % 

 

 

2.1.2 NU Writing Proficiency Test 

ตารางท่ี 2.1.2.1 สรุปผลการสมัครสอบ NU Writing Proficiency Test ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ระดับการศึกษา 
นิสิตทั้งหมด 

(คน) 
สมัครสอบ (คน) 

% การสมัครสอบ ต่อ
นิสิตในระดับ 

ปริญญาเอก             846              272  32.15% 
ปริญญาโท          2,275              544  23.91% 

รวม          3,121              816  26.15% 

 

 

Series1

(10-19) (20-39) (40-59) (60-74) (75-89) (90-100)

Below A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

6.92%

36.31%

43.42%

10.60%

2.51% 0.19% 0.01%

สรุปผลการสอบ CEPT ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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แผนภูมิที่ 2.1.2.1 สรุปผลการสมัครสอบ NU Writing Proficiency Test ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

ตารางท่ี 2.1.2.2 สรุปผลการสมัครสอบ NU Writing Proficiency Test ประจ าปีงบประมาณ 2559  

 

เดือน จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้ไม่มาสอบ จ านวนผู้มาสอบ ร้อยละ 
ต.ค. 58 198 105 93 46.96 
พ.ย. 58 199 89 110 55.27 
ธ.ค. 58 200 84 116 58.00 
ม.ค. 59 200 95 105 52.50 
ก.พ. 59 200 81 119 59.50 
มี.ค. 59 200 76 124 62.00 
เม.ย. 59 200 73 127 63.50 
พ.ค. 59 200 66 134 67.00 
มิ.ย. 59 160 52 108 67.50 
ก.ค. 59 162 56 106 65.43  
ส.ค. 59 150 56 94 62.66 
ก.ย. 59 185 53 132 71.35 

  

 จากตารางที่ 2.1.2.2 พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2559 มีผู้สมัครสอบน้อยที่สุด คือ 150 คน และรองลงมา คือ ใน

เดือนมิถุนายน 2559 มีผู้สมัครจ านวน 160 คน ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว แต่ละเดือนมีผู้สมัครสอบแล้วไม่มาเข้าสอบ จ านวน 

114 คน 
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% การสมคัรสอบ ต่อนิสติในระดบั 32.15% 23.91%

% การสมัครสอบ Writing ต่อนิสิตในแต่ละระดับการศึกษา
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ตารางท่ี 2.1.2.3  สรุปผลการสอบ NU Writing Proficiency ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

2559 (ต.ค.59 - ก.ย. 59)   

เดือน ต.ค.-58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 

จ านวนผู้เข้าสอบ 93 110 116 105 119 124 127 134 108 106 94 132 

ปริญญาโท 19 12 13 18 11 19 14 16 34 23 19 33 

ปริญญาเอก 12 1 4 3 5 13 5 9 12 18 6 21 

รวม 31 13 17 21 16 32 19 25 46 41 25 54 

สอบผ่านร้อยละ 33.33 11.82 14.66 20.00 13.45 25.81 14.96 18.66 42.59 38.67 26.59 40.90 

 

แผนภูมิที่ 2.1.2.3 สรุปผลการสอบ NU Writing Proficiency ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

2559 (ต.ค.59 – ก.ย. 59) 

 

จากตารางที่ 2.1.2.3 และแผนภูมิที่ 2.1.2.3 พบว่า ในเดือนมิถุนายน 259 มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.59 รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 38.67 และเดือนที่มี

ผู้สอบผ่านน้อยที่สุด คือ เดือนพฤศจิกายน 58 คิดเป็นร้อยละ 11.82 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

33.33%

11.82% 14.66%
20%

13.45%

25.81%

14.96% 18.66%

42.59%
38.67%

26.59%

40.90%

ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

Series1 33.33% 11.82% 14.66% 20% 13.45% 25.81% 14.96% 18.66% 42.59% 38.67% 26.59% 40.90%

สรุปผลการสอบ NU Writing Proficiency ผ่านเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ต.ค .59 – ส.ค. 59)

สรุปภาพรวมของการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing Proficiency Test ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้สมัครลดลงจากปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากจ านวน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมาคือ 1,182 คน เป็น 816 คน 
ดังนั้นจ านวนผู้สมัครสอบ NU Writing Proficiency Test ประจ าปีงบประมาณ 2559 ลดลงจากเดิม 30.96 % 
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2.2 สรุปผลงาน Self-Access ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ผลส ารวจความต้องการ และพึงพอใจต่อการให้บริการ Self-Access ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตปีการศึกษา 2558 เทอม 2 ที่มาใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ทั้งหมด 4,260 คน 

  สรุปจ านวนนิสิตที่มาใช้บริการโดยแยกตามเพศ ดังนี้ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 2,918 68.5 

ชาย 1,342 31.5 

รวม 4,260 100     

สรุปจ านวนนิสิตที่มาใช้บริการ โดยแยกตามอายุ ดังนี้ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 3,904 91.6 

20-30 ปี 356 8.4 
รวม 4,260 100 

 

สรุปจ านวนนิสิตที่มาใช้บริการ Self-Access โดยแบ่งตามคณะ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 308 7.2 
ทันตแพทยศาสตร ์ 57 1.3 
นิติศาสตร ์ 199 4.7 
บริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 603 14.2 
พยาบาลศาสตร ์ 109 2.6 
แพทยศาสตร ์ 115 2.7 
เภสัชศาสตร ์ 128 3 
มนุษยศาสตร ์ 252 5.9 
วิทยาศาสตร ์ 568 13.3 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 222 5.2 
วิศวกรรมศาสตร ์ 463 10.9 
ศึกษาศาสตร ์ 267 6.3 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 154 3.6 
สหเวชศาสตร ์ 253 5.9 
สังคมศาสตร ์ 370 8.7 
สาธารณสุขศาสตร ์ 192 4.5 

รวม 4,260 100 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน Self-Access ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1. ข้ันตอนการท ากิจกรรมมีความสะดวกและเข้าใจง่าย 4.31 0.627 มาก 

2. การต้อนรับของเจ้าหน้าท่ี (ความสุภาพ การตอบค าถาม) 4.23 0.69 มาก 

3. อุปกรณ์การอ านวยความสะดวก (ช้ันวางรองเท้า โต๊ะ เก้าอ้ี) 4.26 0.702 มาก 

4. ความเหมาะสมของพื้นที่ให้บรกิาร (ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ) 4.31 0.687 มาก 

5. ความสะดวกในการใช้งานระบบลงทะเบียน (Sign In - Sign Out) 4.27 0.694 มาก 

รวม 4.27 0.584 มาก 

 

 

  จากการประเมินผล พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามส ารวจความต้องการ และพึงพอใจต่อการให้บริการ  

Self-Access ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ทั้งสิ้น 4,260 คน   โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตามล าดับดังนี้ 

 

- ขั้นตอนการท ากิจกรรมมีความสะดวกและเข้าใจง่าย , ความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ (ความสะอาด 

เครื่องปรับอากาศ) (4.31) สูงที่สุด  

- ความสะดวกในการใช้งานระบบลงทะเบียน (Sign In - Sign Out) (4.27) รองลงมา 
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ความเห็นของผู้ที่มาใช้บริการห้อง Self-Access Centre 

 

นางสาวอสมาภรณ์ ใบศรี  คณะมนุษยศาสตร์ 

“การที่ได้มาชมภาพยนตร์จะท าให้เราได้ฝึกฟังส าเนียง

ภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ถึงค าศัพท์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น” 

 

นางสาวไข่มุก สอนแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์ 

“ในส่วนของกิจกรรม Reading ก็ท าให้เราได้เรียนรู้เรื่องราว

ใหม่ๆ จากหนังสือที่ได้อ่าน และส านวนที่ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่ง

เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน” 

 

 

นายณัฐธัญ จันทิมาต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“การชมภาพยนตร์ท าให้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฟัง

และเรียนรู้การออกเสียงไปด้วย” 
 

นายธนัทภูมิ มณีรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“ช่วยให้สามารถจับใจความจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น” 
 

นายธรรมปพนญ์ ตลับเพชร์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
“ท าให้ได้ฝึกการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรียนรู้

ค าศัพท์และส านวนต่างๆ” 

 

  จากการสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิตที่มาใช้บริการห้อง Self-Access Centre ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการ

ร่วมท ากิจกรรมดูภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ (กิจกรรม Movie) ว่า ท าให้ได้ฝึกฟังส าเนียงภาษาอังกฤษ เรียนรู้

ค าศัพท์ใหม่ๆ เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง และในส่วนของกิจกรรมการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ (Reading) นิสิตได้

เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ จากหนังสือที่ได้อ่าน ได้เรียนรู้ถึงส านวนภาษาใหม่ๆ และสามารถจับใจความจากเนื้อเรื่องที่อ่าน

ได้ดีขึ้น ฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
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2.3 ผลงานการจัดท าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจ าไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2559 

ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ได้มีการด าเนินการออกแบบและจัดท าสื่อเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานการจัดท าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ประเภทสื่อ รายละเอียด จ านวน รายละเอียด 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ Banner (ป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ NULC) 10 แบบ 650x280 pixels 

Banner (ป้ายโฆษณาบนเว็บไซตม์หาวิทยาลยั) 8  แบบ 1003x300 pixels 
โปสเตอร์(ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลยั) 9  แบบ ขนาด A4 
Backdrop โฆษณาผ่านจอ LED 7 แบบ 12000x7500pixels 
Presentation 
(เขียนบทและจดัท า) 

2 ชุด Power Point file 1 ชุด 
DVD Present  
(ความยาว 7-10 นาที) 

E-mail All user  12 กิจกรรม แจ้งข่าวแก่ประชาคมมหาวิทยาลยั 
4,000-5,000 users 

รายงานประจ าปีในรูปแบบ Pdf.flie 1 ชุด รูปเลม่ A4  
จ านวน 66 หน้า 

สิ่งพิมพ์ ใบปลิว/แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนว่ยงาน 1 แบบ ขนาด A 5  
Card/บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ 35 แบบ ขนาด 5x7 น้ิว 
รายงานประจ าปีในรูปเล่มสิ่งพิมพ์ 5 ชุด รูปเลม่ A4  

จ านวน 66 หน้า 
แผนผังการให้บริการของ NULC (NULC Floor Plan) 1 ไฟล์ ขนาด A3 
NULC Manual 2016  1 ชุด  รูปเลม่ A 5 

จ านวน 16 หน้า 
ฉากเคาน์เตอร์นิทรรศการเคลื่อนที่ 1 แบบ ขนาด 2.2 x 0.98 เมตร 
บัตรเชิญร่วมงาน Christmas and New Year Party 2 แบบ ขนาด A5 

อื่นๆ ร่วมจัดนิทรรศการกับกองกิจการนิสิตในงาน NU Job 
Fair 2016 วันท่ี 25 มีนาคม 2559 

1 งาน  

 ร่วมจัดนิทรรศการกับคณะวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ วันท่ี 17-19 ส.ค.59 

1 งาน  

 ร่วมเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ใน “กิจกรรมกาแฟ
ยามเช้า” วันท่ี 13 ก.ค. 59   

1 งาน เป็นการจัดประชุมหน่วยงาน
ราชการทุกภาคส่วนในจังหวัด
พิษณุโลก กว่า 100 หน่วยงาน 

 เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานการประชาสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมา พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 นี้ งาน

ประชาสัมพันธ์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในเชิงรุกมากขึ้น กล่าวคือ ได้มีการจัดท าสื่อใบปลิวและ  

NULC Manual 2016  เพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนได้มีการร่วมจัดนิทรรศการเพื่อ

เผยแพร่พันธกิจและข่าวสารของหน่วยงานต่อองค์กรภายนอก เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบมากขึ้น 

 



80 
 

3.ผลงานด้านการบริการวิชาการทั้งภายนอกและภายใน 
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ Energy: World Future Alternatives 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Energy: World Future 
Alternatives ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยบุคคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้แก ่คุณรพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี  และ คุณจิรัชต์ เรืองเอกราช  ได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นพิธีกรด าเนินรายการ 
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สพป. พิษณุโลก เขต 2 เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศจาก NULC เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียน  

การสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัด
พิษณุโลก โดยได้เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศจากสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ดังนี้  
Mr. James Grace, Mr. Christopher Cook, Ms. Daisy Gonzales, Mr. Andy Cubalit 
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สพป.พิษณุโลก เขต 2 เชิญอาจารย์จาก NULC เป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ให้เกียรติเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศของสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษาเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ 
โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก    
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญบุคลากร NULC เป็นวิทยากรแนะน าบริการต่างๆ ของ NULC 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เชิญบุคลการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา คือ คุณรพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี  และ  
คุณจิรัชต์ เรืองเอกราช  เป็นวิทยากรแนะน าบริการต่างๆ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาผ่านทางเว็บไซต์ อาทิ 
บริการการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและบริการฝึกอบรมพัฒนาภาษา รวมทั้งบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่
บัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

   
 

   
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ร่วมกับกองพัฒนากิจการต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้น 

(Basic Thai Language Program)  
ส าหรับนิสิตต่างชาติประจ าปีการศึกษา 2559 โดยการอบรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ณ สถาน

พัฒนาวิชาการด้านภาษา โดยมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมอบรม จ านวน 53 ราย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
แก้วตา สาลีโภชน์ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญ Mr. Roy Morien เป็นผู้ด าเนินรายการในการประชุมนานาชาติ "The 1st 

National & International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University” วันที่ 10 สิงหาคม 2559 

โรงแรม แกรนด์ฮีลรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 
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NULC เข้าร่วมกิจกรรม NU Asean Expo: Beyond Economy, Rethinking Creative Culture 17-19 

กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก   

NULC ร่วมมือกับสถานทูตฟิลิปปินส์ประจ าประเทศไทยในการจัดแสดงนิทรรศการประจ าชาติ ทั้งนี้ อาจารย์ชาว

ฟิลิปปินส์เข้าร่วมนิทรรศการครั้งนี้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้าน

ภาษา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม  

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เชิญ Ms.Daisy Gonzales และ Mr. Josh O'brien 

เป็นวิทยากรใน "การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโรงเรียนขยายโอกาส" วันที่ 27 

กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก  
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อาจารย์ Nigel Bragg จาก NULC ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรของ Topica Native การเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน

รูปแบบ e-Learning ที่ไร้ข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ 
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     4. การเข้าร่วมประชุมวิชาการของอาจารย์ชาวต่างประเทศที่สังกัดสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

 

Mr. Rey M. Saluba ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29-31 

กรกฎาคม 2559 ในหัวข้อ " 1st GEN TEFL International Conference 2016" 

 
 

อาจารย์ชาวต่างประเทศสังกัด NULC เข้าร่วมงานงาน "At the First English Language Teachers' Congress" ในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ที่เข้าร่วม ได้แก่ Mr. Nigel Bragg   Mr. John Griffee   Mr. 

Rey Saluba   Ms. Judely C.Canete  Ms. Daisy Gonzales Mr. Andy Cubalit และ Mr. Kenje Gunda 
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อาจารย์ Nigel Paul Bragg และ Mr. Kevin Mark Roebl ได้เข้าร่วมการประชุม "The 24th International 

Symposium and Book Fair on English Teaching" ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 

2558 
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5.ผลงานฝ่ายเลขานุการ 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจสอบการด าเนินงานของ

หน่วยงาน ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2559 ประกอบด้วยด้านการเงินการบัญชี และการบริหารด้านพัสดุครุภัณฑ์  

โดยได้มีการน าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกๆ ปี โดยไม่พบข้อบกพร่องใดๆ 

ท าให้ได้รับค าชื่นชมจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งนับเป็น 

ความภาคภูมิใจของหน่วยงานอย่างย่ิง  
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5.1 รายงานหนังสือรับเข้า-ส่งออก ประจ าปีงบประมาณ 2559 (งานสารบรรณ) 

ตาราง 5.1.1 แสดงจ านวนหนังสือรับเข้า-ส่งออกประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

  
ไตรมาสที่ 1 รวม

ไตร
มาสที่ 

1 

ไตรมาสที ่2 รวม
ไตร

มาสที่ 
2 

ไตรมาสที ่3 รวม
ไตร

มาสที่ 
3 

ไตรมาสที ่4 รวม
ไตร

มาสที่ 
4 

รวมทั้ง 
4 ไตร
มาส 

 
 

ต.ค.-
58 

พ.ย.-
58 

ธ.ค.-
58 

ม.ค.-
59 

ก.พ.-
59 

มี.ค.-
59 

เม.ย.-
59 

พ.ค.-
59 

มิ.ย.-
59 

ก.ค.-
59 

ส.ค.-
59 

ก.ย.-
59 

รับเข้า 
ภายใน 58 43 37 138 41 58 60 159 44 60 52 156 66 76 65 207 660 
ภายนอก 3 1 2 6 1 0 2 3 0 1 0 1 5 2 5 12 22 

ส่งออก 
ภายใน 52 49 47 148 53 50 72 175 38 66 66 170 73 61 55 189 682 
ภายนอก 3 2 1 6 1 0 1 2 0 0 2 2 2 0 1 3 13 
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แผนภูมิ 5.1.1 แสดงจ านวนหนังสือรับเข้า-ส่งออกประจ าไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รายเดือน) 
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แผนภูมิ 5.1.2 แสดงจ านวนหนังสือรับเข้า-ส่งออกประจ าไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รายไตรมาส) 

 
 

 

ในปีงบประมาณ 2560 สถานได้รับเข้าหนังสือทั้งหมด 682 ฉบับ และส่งออกหนังสือทั้งหมด 695 ฉบับ โดยในไตรมาสที่ 4 มีจ านวนรับเข้าหนังสือ

มากที่สุด 219 ฉบับ และส่งออกหนังสือมากที่สุด 192 ฉบับ ซึ่งสถานฯ ได้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเอกสารเต็มรูปแบบ 
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5.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ า ปีงบประมาณ 2559 (การเงินและพัสดุ) 

 

ตาราง 5.2.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

จากตาราง 5.2.1 พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ทั้งสิ้น 21,955,480.00 บาท โดยสถานพัฒนา

วิชาการด้านภาษา ใช้งบประมาณรายได้เป็นเงิน 15,672,553.23  บาท โดยสรุปแต่ละไตรมาสดังต่อไปนี้ ไตรมาสที่ 1 ใช้ไป 4,499,070.09 บาท ไตรมาสที่ 2 ใช้ไป 

4,310,027.91 บาท ไตรมาสที่ 3 ใช้ไป 4,078,567.25 บาท และไตรมาสที่ 4 ใช้ไป 2,784,887.98 บาท โดยงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 71.38 จากงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 

  

 

ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

1.  งบบคุลากร 15,970,280.00 1,278,990.00 1,289,750.00 1,284,216.36 3,852,956.36 1,079,133.64 1,080,670.00 1,080,670.00 3,240,473.64 1,085,790.00 1,085,790.00 1,085,790.00 3,257,370.00 447,580.00 455,286.48 415,501.82 1,318,368.30 11,669,168.30 74.46

1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 15,970,280.00 1,278,990.00 1,289,750.00 1,284,216.36 3,852,956.36 1,079,133.64 1,080,670.00 1,080,670.00 3,240,473.64 1,085,790.00 1,085,790.00 1,085,790.00 3,257,370.00 447,580.00 455,286.48 415,501.82 1,318,368.30 11,669,168.30

2. งบด าเนินงาน 4,571,300.00 158,122.00 228,712.00 239,859.73 626,693.73 491,049.27 246,067.00 262,472.00 999,588.27 232,853.25 277,132.00 228,977.00 738,962.25 564,697.60 221,172.44 245,379.64 1,031,249.68 3,396,493.93 21.67

2.1 ค่าตอบแทน 1,938,000.00  129,000.00 129,000.00 133,772.73 391,772.73 328,977.27 144,500.00 116,000.00 589,477.27 116,300.00 177,500.00 122,237.00 416,037.00 324,000.00 123,828.44 151,363.64 599,192.08 1,996,479.08

2.2 ค่าใช้สอย 1,993,300.00 29,122.00 99,712.00 99,972.00 228,806.00 152,217.00 95,477.00 94,392.00 342,086.00 97,192.00 95,192.00 95,192.00 287,576.00 86,761.00 87,218.00 81,416.00 255,395.00 1,113,863.00

2.3 ค่าวสัดุ 640,000.00 0.00 0.00 6,115.00 6,115.00 9,855.00 6,090.00 52,080.00 68,025.00 19,361.25 4,440.00 11,548.00 35,349.25 153,936.60 10,126.00 12,600.00 176,662.60 286,151.85

3. งบลงทนุ 133,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,350.00 86,260.00 26,050.00 182,660.00 220,660.00 1.41

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 33,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,900.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,350.00 79,460.00 0.00 149,810.00 183,710.00

3.2 ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 26,050.00 32,850.00 36,950.00

4. งบอุดหนุน 1,280,000.00 0.00 0.00 19,420.00 19,420.00 5,460.00 12,660.00 13,846.00 31,966.00 10,620.00 9,360.00 62,255.00 82,235.00 8,520.00 221,590.00 22,500.00 252,610.00 386,231.00 2.46

4.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 6 โครงการ 1,280,000.00 0.00 0.00 19,420.00 19,420.00 5,460.00 12,660.00 13,846.00 31,966.00 10,620.00 9,360.00 62,255.00 82,235.00 8,520.00 221,590.00 22,500.00 252,610.00 386,231.00

รวม 21,955,480.00 1,437,112.00 1,518,462.00 1,543,496.09 4,499,070.09 1,575,642.91 1,339,397.00 1,394,988.00 4,310,027.91 1,329,263.25 1,372,282.00 1,377,022.00 4,078,567.25 1,091,147.60 984,308.92 709,431.46 2,784,887.98 15,672,553.23 71.38

รวมทัง้ 4 ไตรมาส
คิดเปน็

ร้อยละ
รวมไตรมาสที ่2

ไตรมาสที ่3
รวมไตรมาสที ่3

ไตรมาสที ่4
รวมไตรมาสที ่4

งบประมาณที่

ไดร้ับการจดัสรร

ไตรมาสที ่1
รวมไตรมาสที ่1

ไตรมาสที ่2



95 
 

 

แผนภูมิที่ 5.2.2 สรุปการใช้งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รายงบประมาณ) 

 

จากแผนภูมิที่ 5.2.2 สรุปได้ว่าจากงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2559 ที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้รับการจัดสรรนั้น สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้

ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 15,672,553.23  บาท โดยใช้งบบุคลากรมากที่สุด ใช้ไป 11,669,168.30 บาท รองลงมา คือ งบด าเนินงาน ใช้ไป 3,369,493.93 บาท 

งบอุดหนุน ใช้ไป 386,231.00 บาท และงบลงทุน ใช้ไป 220,660 บาท ตามล าดับ 
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แผนภูมิ 5.2.3 สรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (คิดเป็นร้อยละ) 

 

จากแผนภูมิ 5.2.3 สรุปได้ว่าจากงบประมาณรายได้ประจ าปี 2559 ที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้ใช้ไปนั้น สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้ใช้งบบุคลากรมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.46 รองลงมาคือ งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 21.67 งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 2.46 และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ตามล าดับ
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การจัดสรรงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2559 นั้น เมื่อเปรียบเทียบจากการจัดสรร

งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2558 แล้ว ในปีงบประมาณ 2559 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

ได้รับการจัดสรรเงินรายได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 4,088,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69 ของงบประมาณเงินรายได้

ที่ได้รับการจัดสรรในปี 2558 

ในปีงบประมาณ 2559 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้ด าเนินโครงการตามงบประมาณที่

มีอยู่อย่างจ ากัด โดยได้ด าเนินโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการตามปณิธานของสถานฯ โดยการพัฒนา

ศักยภาพนิสิต คือ โครงการ NULC English Camp และพัฒนาบุคลากรของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

คือ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความส าเร็จขององค์กร และการจัดซื้อโปรแกรม Cambridge English 

Teacher Institutional Membership เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

หลักสูตรอบรม How to teach Cambridge English: Key (KET) และหลักสูตรอบรม How to teach 

IELTS และในปีงบประมาณ 2560 สถานฯ จะด าเนินการจัดซื้อข้อสอบ Cambridge English Placement 

Test จ านวน 3,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสอบให้กับนิสิต บุคลากร นิสิตสถาบันอ่ืน และบุคคลทั่วไป 

ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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5.3 รายงานผลงานของงานบุคคล งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพภายใน  และงาน

ประชุม ประจ าปีงบประมาณ 2559  

ประเภท รายละเอียด จ านวน 
งานบุคคล 

 

 

1.รายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานฯตั้งแต่ ต.ค.58-ก.ย.59 12 ฉบับ 
2.รายงานกระบวนการท างานของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
รายงานกองบริหารงานบุคคล 

4 ฉบับ 

3.ขออนุมัติรับเงินบ าเหน็จลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จ านวน 2 
คน 

1 ฉบับ 

4.ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (เงินรายได้) 
จ านวน 5 คน 

1 ฉบับ 

5.สรุปข้อมูลวันลาของบุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาประจ าปี
งบประมาณ 2558 รายงานกองบริหารงานบุคคล จ านวน 45 คน 

1 ฉบับ 

6.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ของบุคลากร
สถานฯ จ านวน 45 คน 

1 ฉบับ 

7.สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
และเงินแผ่นดิน พนักงานราชการ รอบ 1 เม.ย.59และรอบ 2 ต.ค.59 
รายงาน 
กองบริหารงานบุคคล จ านวน 11 คน 

2 ฉบับ 

8.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานบุคคล จัด
โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6 ครั้ง 

9.ท าหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจ าปีงบประมาณ 2559 

1 ฉบับ 

10.ด าเนินการเรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกรณี  จ านวน 2 คน 
 - สมาชิกมีบุตร จ านวน 1,000 บาท 
- เงินสมทบกรณีบิดา ถึงแก่กรรม จ านวน 2,000 บาท 

2 ฉบับ 

11. ท าหนังสือขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศและผู้มี
ความรู้และพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 

2 ฉบับ 
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ประเภท รายละเอียด จ านวน 
งานนโยบายและแผน 

 
 
 

1. ขอความอนุเคราะห์โอนหมวดเงิน(เพ่ิมเติม) 1 ฉบับ 
2.รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานฯ
ไตรมาส 
  ที่1-4 เสนอผู้บริหาร จ านวน 14 โครงการ 

4 ฉบับ 

3. ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาบุคลากรสถานฯ2558-2562และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2 ฉบับ 

4.ด าเนินการ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพิจารณาแผนและ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนพัฒนาบุคลากร 

1 ฉบับ 

5.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงปม.2559 รอบ 6 
เดือน ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา รายงานกองแผนงาน 

14 โครงการ 

6.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงาน
แผนงาน จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 ครั้ง 
 

7.ท ารายงานประมาณการรายรับของสถานพัฒนาวิชาการด้าน
ภาษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1 ฉบับ 

8.ท าบันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 1 ฉบับ 
9.ท าบันทึกข้อความขอส่งแผนปฏิบัติการของสถานฯ ประจ าปี
งบประมาณ2560 

1 ฉบับ 

10.ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเข้าอบรมหลักสูตร CEPTในเวลา
ราชการ 

1 ฉบับ 

1.ด าเนินการขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1 ฉบับ 

งานประกันคุณภาพ
ภายใน 

2.ด าเนินการส่งรายงาน SAR58 ฉบับสมบูรณ์ของสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา 

1 ฉบับ 

3.ด าเนินการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังแนวทางการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน 

1 ฉบับ 

4.ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ลงนามในรายงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้(KM) 

1 ฉบับ 

5.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 ครั้ง 

6.ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังแนวทางการเขียน โครงร่างองค์กร ของ
หน่วยงาน 

1 ครั้ง 
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ประเภท รายละเอียด จ านวน 
 7.รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ครั้งที่ 1/59 1 ฉบับ 

8.จัดท าโครงร่างองค์กร ของสถานฯประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 35 หน้า 

1 ฉบับ 

งานประชุม 1.ท าหนังสือเชิญขอเชิญเป็นวิทยากรวันที่ 9 ต.ค.2558 1 ฉบับ 
2.ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการครั้งที่3/2559 1 ฉบับ 
3.รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ระหว่างสถานพัฒนาวิชาการ
ด้านภาษาและกองบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 9 
ต.ค.2558 

1 ฉบับ 

4.จัดท าวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานฯครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่4 พ.ย.2559 

1 ฉบับ 

5.จัดท าวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานฯครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่8 ก.พ.2559 

1 ฉบับ 

6.จัดท าวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานฯครั้งที่3/2559 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 

1 ฉบับ 

7.รายงานการประชุมบุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษากับ
ผู้บริหาร ครั้งที่1-6/59 

6 ฉบับ 

1. ท าหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ 1 ฉบับ 
งานพัสดุ 2.ท าหนังสือขอรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีกล้องวีดิโอฯ 1 ฉบับ 

3.ท าหนังสือรายงานกรณีครุภัณฑ์หมายเลข6720-101-118 สูญ
หาย 

1 ฉบับ 

4.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุของสถานฯ 1 เล่ม 
5.จัดท าแบบฟอร์มการควบคุมครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ าเกณฑ์ เพ่ือ
ใช้ในการท าทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมดของสถานฯ 

3 ฉบับ 

6.แจ้งผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีกล้องวีดิโอฯ สูญหายต่อ 
กองกฎหมายและส าเนาถึงงานพัสดุกลาง 

2 ฉบับ 

7.ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกเวลา
ราชการ 

1 ฉบับ 

8.ท าบันทึกขอแจ้งเวียนงดให้บริการระหว่างวันที่25-27 กรกฎาคม 
2559 
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แผนภูมิที่ 5.3 แสดงปริมาณงานของงานแผนนโยบาย 
 

งานบุคคล
40%

งานนโยบายและแผน
20%

งานประกันคุณภาพภายใน
12%

งานประชุม
15%

งานพัสดุ
13%

แผนภูมิวงกลม แสดงปริมาณงานของงานแผนฯ 
ตั้งแต่ วันที่  1 ต.ค 2558-30 ก.ย.2559

งานบคุคล งานนโยบายและแผน งานประกนัคณุภาพภายใน งานประชมุ งานพสัดุ
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05 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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Visitors from Yangon University of Foreign Languages (YUFL): 27 October 2015

       

 

 

 

 

 

Visitors from Hindustan University : 28 October 2015 
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NULC ร่วมจัดนิทรรศการในงาน NU Job Fair 2016 

25 มีนาคม 2559 NULC ร่วมจัดนิทรรศการในงาน NU Job Fair 2016 ณ ห้องพระทานปริญญาบัตร อาคาร

อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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06 
สรุป 
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สรุป 

ปี 2559 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 และได้เป็นแกน

หลักส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและเป็นศูนย์สอบให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและชุมชน

ที่อยู่ในเขตเหนือตอนล่าง โดยมีการบริหารภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าสถานฯ โดยคณะท างาน

ประกอบด้วยงานธุรการ งานทดสอบและสื่อสารสนเทศ และงานพัฒนาภาษา โดยมีบุคลากรชาวไทย 11 คน 

บุคลากรชาวต่างประเทศ 29 คน และผู้อ านวยการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 41  คน 

ทางด้านนโยบายการบริหารจัดการนั้น สถานฯ มีนโยบายด้านภาวะผู้น าที่รอบรู้การประชาสัมพันธ์และ

ตลาดทางวิชาการ มีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ภาษาและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีการเน้นประสิทธิภาพในด้าน

ทรัพยากรและการให้บริการ การพัฒนาประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ทั้งนี้ สถานฯ ได้มีการก าหนดวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากลร่วมกันสองด้าน 

คือ คุณค่าทางจริยธรรม และคุณค่าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น ประเภทละ 6 ข้อ 

 ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคลากรชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น เรามีการประเมินจากสอนในชั้นเรียน 

(Class Observation) การประเมินโดยนิสิตผู้เรียนโดยแบบประเมินออนไลน์ การประเมินโดยการสัมภาษณ์ผู้เข้า

เรียน (Testimonials) รวมทั้งยังมีการประเมินโดยให้ผู้สอนท า Self-Assessment โดยน าผลลัพธ์ที่ไดม้าจัดท าเป็น

รายงาน Individual Development Plan และจัดการประชุมเพ่ือประมวลผลร่วมกัน  ให้เป็นทิศทางการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ภาษาเช่นเดียวกันทั้งในภาครัฐและเอกชน  

 ด้านการบริหารจัดการ มีแบ่งการบริหารให้ตรงกับพันธกิจของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาตาม

โครงสร้าง ดังนี้ 

- ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดูแลในส่วนของฝ่ายเลขานุการสถานพัฒนาวิชาการด้าน 

ภาษา ประกอบด้วยงานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพภายใน การตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง 

งานประชุม งานบุคคล งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสด ุโดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 3 คน  

- งานทดสอบและสื่อสารสนเทศ ดูแลในส่วนของการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต – บุคลากร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนบุคคลทั่วไป การบริการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย

ตัวเอง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การท าเว็บไซต์ของสถานพัฒนาวิชาการ

ด้านภาษา การให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access) และการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการ

ด าเนินงานต่างๆ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 5  คน              
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- งานพัฒนาภาษา ดูแลในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร และการจัดอบรมภาษาต่างประเทศทั้ง ระยะสั้น 

และระยะยาว การจัดหลักสูตรอบรมภาษาเข้มข้น (Intensive Course) ทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ โดยเน้น

ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การบริการ Writing Clinic โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงก ากับ ดูแลในส่วนของการจัดการเรียน

การสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชาคือ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษพัฒนา  ภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ และงานบุคคลส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยมีบุคลากรชาว ไทย 2 คน ชาวต่างประเทศ 29 คน รวม

ทั้งสิ้น 31 คน 

ด้านนโยบายและการบริหารงานงบประมาณและพัสดุนั้น สถานฯ ยึดหลักการบริหารให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  อาทิเช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2552, ระเบียบกระทรวงการคลัง, ระเบียบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ฯลฯ  โดยแหล่งที่มา

งบประมาณมาจาก 2 ทาง ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้ส าหรับเป็นค่าจ้างบุคลากรลูกจ้างและผู้มีความรู้

ความสามารถชาวต่างประเทศ (บางส่วน) เงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ น ามาบริหารจัดการ

กิจการภายในสถานฯ ซึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจากค่าธรรมเนียมการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนิสิต โดยจัดสรรเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นร้อยละ 3 และจัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหาร สถาน

พัฒนาวิชาการด้านภาษา ร้อยละ 97 ทั้งนี้ สถานฯ มีการสร้างรายได้ส่วนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยจากค่าสมัครสอบ

วัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และจัดส่งเข้ารายได้ค่าสมัครสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยผ่านกองคลัง 

และจากค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test จัดส่งเข้าเงินรับ

ฝากของสถานฯ และจัดสรรเงินร้อยละ 10 ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้าเป็นรายได้มหาวิทยาลัย 

โดยสถานฯ มีกลยุทธ์ทางการเงินคือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทางเงิน 

 ระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการปรับเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพโดยใช้

เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ในระดับคณะและสถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2560 เป็นต้นไป โดยมีกรอบมาตรฐานเดียวกันกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) โดย

เนื้อหามีท้ังหมด 7 หมวด ซึ่งสถานฯ ได้ด าเนินการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) ทั้ง 7 หมวดตาม

เกณฑ์ EdPex เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนาของสถานฯ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณนี้ยังไม่มี

การคิดคะแนน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ดังกล่าว

มากยิ่งขึ้นก่อนจะมีการคิดคะแนนจริง ในปีงบประมาณ 2562 
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 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 สรุปได้พอสังเขป ดังนี้  

 งานพัฒนาภาษา เริ่มจากงานจัดฝึกอบรมด้านภาษาซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมเพ่ิมขึ้น

เป็นจ านวนทั้งสิ้น 744 คน โดยเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2558 และ 2559 แล้ว พบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรม

เพ่ิมขึ้นคิดเป็น 22.85% โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ยังคงเป็นหลักสูตร Cambridge English 

Placement Test Preparation โดยจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมบางส่วน สรุปได้ว่า ผู้ เข้ารับการ

อบรม ได้ชื่นชมบุคลิกภาพ เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ รวมทั้งอาจารย์มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่และคอย

แนะน าเรื่องความรู้ต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี อีกทั้งอาจารย์ยังสื่อสารกับผู้เรียน ด้วย

ถ้อยค าที่เข้าใจง่ายอีกด้วย จึงท าให้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาของตนเองอย่างหลากหลาย  

ด้านการให้บริการ Writing Clinic ในปีงบประมาณนี้มีผู้เข้าใช้บริการ Writing Clinic เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้น 

1,201 ครั้ง เพ่ิมขึ้นคิดเป็น 261 %  จากปีงบประมาณก่อนโดยผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด ยังคงเป็นนิสิตระดับ

ปริญญาเอก เช่นเดิม และจากความคิดเห็นของตัวแทนผู้มาใช้บริการ Writing Clinic โดยได้กล่าวถึงความ

ประทับใจที่มาใช้บริการว่า อาจารย์ได้ให้ค าแนะน ามากมาย เกี่ยวกับการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ และมี

การตรวจงานที่ละเอียด เพ่ือให้ผลงานออกมาดีที่สุด อีกทั้ง ยังได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ ไม่เพียงแต่ด้านการ

เขียนเท่านั้น แต่ในด้านการน าเสนอผลงานด้วย  

ในส่วนของกิจกรรม Let’s  Talk ในปีนี้ พบว่าผู้เข้ารับบริการมีจ านวนลดลง 21.68% เนื่องจากอาจารย์ที่

ให้บริการมีจ านวนน้อยกว่าปี 2558 เพราะติดภารกิจการสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตาม จากตัวแทนผู้มา

รับบริการกิจกรรม Let’s Talk ได้กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากกิจกรรมนี้ ไม่ว่าจะ

เป็นทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

โดยได้มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและจ านวนนัดหมาย เพ่ือให้บริการได้ อย่างทั่วถึง 

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก  

ผลงานรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) พบว่า มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน

ทั้ง 3 วิชามากกว่าปีการศึกษา 2557 ประมาณ 1.04% แต่ผลการเรียนของนิสิตที่ไม่ผ่าน หรือ ติด F มีจ านวน

ลดลงกว่าปีการศึกษา 2557 โดยที่ผลการสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามีนิสิตผ่าน

ถึง 99% ซึ่งถือว่ามีผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก เพราะมีนิสิตที่ไม่ผ่าน เพียงแค่ 1% เท่านั้น จึง

นับว่าสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์อย่างดีเยี่ยม 

ทังนี้ มีการสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนนิสิตบางส่วน มีความเห็นถึงคุณลักษณะโดยรวมของอาจารย์ผู้สอนใน

เรื่องมีความเป็นกันเอง ใจดี อบอุ่น ใส่ใจนิสิต และตรงต่อเวลา รวมทั้งมีเทคนิคในการสอนที่สามารถดึงดูดให้นิสิต

มีความเพลิดเพลินและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้อยู่เสมอ  พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ ทัศนคติ มุมมองที่เป็น
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ประโยชน์ต่อนิสิต ซึ่งท าให้นิสิตเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและใช้ภาษาอังกฤษ

ได้ดี รวมทั้งเรียนรู้ถึงไวยากรณ์ และค าศัพท์ ส านวนที่น่าสนใจ 

กิจกรรม NULC English Camp มีจ านวนนิสิตเข้าร่วมทั้งสิ้น 110 คน จากความคิดเห็นของนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ 

ได้กล่าวโดยรวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม NULC English Camp กล่าวคือ ท าให้นิสิตได้ฝึกฝน

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่อาจารย์ชาวต่างประเทศจัดให้ ตลอดจนได้รู้จักเพ่ือนใหม่ 

ได้เรียนรู้เรื่องการท างานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 งานทดสอบและสื่อสารสนเทศ โดยภาพรวมของการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge 

English Placement Test ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ การสอบ NU Writing Proficiency Test ของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) พบว่า จ านวนผู้สมัครสอบลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมีจ านวนลดลงจากเดิม 

22,213 คน เป็น 21,931 คน โดย CEPT ลดลงจากเดิม 23.66 % และNU Writing Proficiency Test ลดลงจาก

เดิม 30.96 % 

ในส่วนการให้บริการ Self-Access ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558 เทอม 2) มีนิสิตมาใช้บริการ

ทั้งหมด 4,260 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับ ดี และจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิตที่มาใช้บริการห้อง Self-Access Centre ได้กล่าวถึง

ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมท ากิจกรรมที่มีให้บริการพบว่า จากการดูภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ (กิจกรรม Movie) 

ท าให้ได้ฝึกฟังส าเนียงภาษาอังกฤษ เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง และในส่วนของกิจกรรม

การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ (Reading) นิสิตได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ จากหนังสือที่ได้อ่าน ได้เรียนรู้ถึงส านวน

ภาษาใหม่ๆ และสามารถจับใจความจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น และได้ฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษ    

ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานการประชาสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมา พบว่า ใน

ปีงบประมาณ 2559 นี้ งานประชาสัมพันธ์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในเชิงรุกมากขึ้น กล่าวคือ ได้

มีการจัดท าสื่อใบปลิวและ  NULC Manual 2016 ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อาทิ 

Banner โปสเตอร์ Backdrop ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนได้มีการร่วมจัด

นิทรรศการกับกองกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และกองกลาง เพ่ือเผยแพร่พันธกิจและข่าวสารของหน่วยงาน

ต่อองค์กรภายนอก เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังเน้นการจัดท าสื่อเพ่ือรองรับภารกิจ

การด าเนินงานภายในหน่วยงาน อาทิ ท าเนียบบุคลกร การจัดท า Testimonial ในรูปแบบ VDO เพ่ือเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ต่างๆ  Presentation จากโปรแกรม PowerPoint รายงานประจ าปี บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ แผนผัง

การให้บริการของ NULC (NULC Floor Plan) ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ าและไฟฟ้า รวมทั้งป้ายโครงสร้างการ

บริหารงานภายในองค์กร ฯลฯ 
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งานฝ่ายเลขานุการ หน่วยงานหลักที่แปลงแผนและนโยบายจากระดับประเทศและมหาวิทยาลัยสู่การ

ปฏิบัติ โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติ

การ และBusiness Plan และเป็นฝ่ายด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2559 ประกอบด้วยด้านการเงินการบัญชี และการบริหารด้านพัสดุครุภัณฑ์  โดยได้มี

การน าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกๆ ปี ผลงานเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ

จนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบจากการตรวจสอบภายในในส่วนของงานบัญชี และท าให้ได้รับค าชื่นชมจากท่าน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการดังกล่าวต่อไป ซึ่งนับเป็นความ

ภาคภูมิใจของหน่วยงานอย่างยิ่ง 

โดยที่งบประมาณเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการด าเนินการขององค์กร การจัดสรรงบประมาณ

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2558 สถาน

พัฒนา  วิชาการด้านภาษาได้รับการจัดสรรเงินรายได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 4,088,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69   

อย่างไรก็ดี สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาใช้นโยบายการบริหารแบบฐานศูนย์ (Zero-based Basis) 

สามารถด าเนินโครงการตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อตอบสนองความต้องการตามปณิธานของ

สถานฯ มหาวิทยาลัย และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจอย่างที่สุด 
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“Instruction does much,  

but encouragement everything." 

 

Johann Wolfgang von Goethe 
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