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บทนํา 

 
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจัดทําแผนดังกล่าวภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และตามเกณฑ์การ

ประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) ที่กําหนดให้หน่วยงานมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงประจักษ์ โดยสาระสําคัญ ประกอบด้วย ที่มา แนวทางการพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานโครงการ / กิจกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร โดย แผนพัฒนาบุคลากรจะเป็นกลไกสําคัญเพื่อ

ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ปี พ.ศ. 2558-2562 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชํานาญ

ในการทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสําเร็จเป้าหมายของ

หนว่ยงาน 

 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามีความคาดหวังให้แผนพัฒนาบุคลากรนี้ เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อน

หน่วยงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

 

 

       งานบุคคล สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

                  กุมภาพันธ์ 2558 

 

 
 
 
 
 
 



สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลบุคลากร 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติการก่อตั้งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 147 (8/2552) วันที่ 20 กันยายน 2552 คณะกรรมการสภาฯ ได้มีมติให้

จัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาขึ้น เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร อันได้แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรตลอดจนผู้ที่

สนใจ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาประจําชาติ ตลอดจนภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและของสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ 

และความรับผิดชอบดังกล่าวและได้เล็งเห็นว่า การจัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของสถาบันภาษาในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจะเป็นหน่วยงานที่มีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดกิจกรรมด้านบริการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การจัดการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย

ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตลอดจนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษากําหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้การดําเนินงานมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้น 

จึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นในแต่ละงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการบริการ 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ปณิธาน (Determination) 

มุ่งมั่นที่จะดําเนินงานตามพันธกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิต และบุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสําหรับ

เสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาต่างประเทศของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร บุคคลทั่วไป และชุมชนใกล้เคียงให้ยกระดับสู่สากล และเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างๆ 
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2.3 พันธกิจ (Mission) 

เพิ่มศักยภาพของทั้งนิสิตและบุคลากรในด้านการใช้ภาษา  

2.4 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. ให้บริการด้านการจัดกิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรมด้านภาษา การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาทางด้านภาษาในระดับนานาชาติ 

2. ผลิตผลงานด้านวิชาการสาขาภาษาในระดับมาตรฐานสากลที่สามารถเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมในลักษณะความร่วมมือกับต่างประเทศที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

2.5 ปฏิญญา (Declaration) 

2.5.1 เป้าหมาย 

1. เป็นองค์กรชั้นนําด้านภาษาต่างประเทศที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนความเป็นนานาชาติ 

2. เป็นองค์กรที่พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาของประชาคมภาคเหนือตอนล่าง 

2.5.2 วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความชํานาญด้านภาษาให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. ให้บริการทดสอบความสามารถด้านภาษาที่ได้มาตรฐาน 

4. จัดหลักสูตรและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ 

2.6 ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
1. เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 

2. สนองตอบความต้องการ การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

3. พัฒนาการจัดระบบบริหารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน 

 
     

 

 

                                                                                                  

                                                                             

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

ผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

อธิการบด ี

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานสื่อการเรียนรู้ หัวหน้างานฝกึอบรม 
เพื่อพัฒนาภาษา 

หัวหน้างานทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา

หัวหน้างานบริการทั่วไป  
และประชาสัมพนัธ ์

คณะกรรมการประจําสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
รองอธิการบดฝี่ายกิจการตา่งประเทศ
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บทที่ 2 
การพัฒนาบุคลากร 

 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากร ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาองค์กรในทุกด้านให้ประสบ

ความสําเร็จได้ ดังนั้น องค์กรจําเป็นต้องมีการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางานเพื่อจะทําให้สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ประจําปีงบประมาณ 2557 – 2562 

2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ 

2.4 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบคุลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2.5 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดผลสัมฤทธิ์ของงาน และเสริมสร้างค่านิยมและจิตสํานึกที่รับผิดชอบต่องานและส่วนรวม 

 

เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  - บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  - บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 3 

แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 
 

1. ความหมาย               
แผนพัฒนาตนเอง1 (Individual Development Plan - ID Plan) หมายถึง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล เป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชากําหนดความจําเป็นในการพัฒนา และ

ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จของงานและองค์กร เป็นแผนที่ระบุเป้าหมาย และวิธีการในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และเป็นแผนที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ให้มี

สมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ตามแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน 

2. เป้าหมาย 
การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

2.1 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการทํางานในตําแหน่ง และตําแหน่งงานที่คาดหวังว่าจะได้รับการแต่งตั้งในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อพัฒนาความสามารถหรือประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคลใน “องค์กร” 

3.2 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.3 เพื่อเป็นการเตรียมกําลังคนไว้สําหรับการขยายภารกิจขององค์กรในอนาคต 

4. ID Plan มีไว้เพื่ออะไร 
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความตอ้งการจําเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง โดยสมรรถนะจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตําแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม และ 

2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับแต่ละตําแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดํารงตําแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  

 

 

 

1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 
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5. ประโยชน์ของแผนพัฒนาตนเอง 
1. ทําให้แต่ละคนมีแผนสําหรับพัฒนาตนเองจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

2. ทําให้รู้สมรรถนะเด่น และสมรรถนะที่บกพร่องของตน 

3. ทําให้การพัฒนาตนเองเกิดจากความต้องการและความพร้อมของผู้จัดทําเอง 

4. ทําให้ได้แนวทางสําหรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

5. ทําให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

6. ทําให้องค์กรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

6. หลักการในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
1. เป็นการวางแผนดําเนินการโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นฐาน 

2. เป็นการพัฒนาตนเองโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้งความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน 
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แผนพัฒนาตนเอง 
(Individual Development Plan) 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางกันต์ฤทัย  ชื่อสกุล เอี่ยมสุโร 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก  บริหารการศึกษา  

สถาบัน   สถาบันราชภัฏพระนคร 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ควบคุมดูแล กลั่นกรองงานและสั่งการให้เป็นไปตามภารกิจของงานธุรการ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหา

ต่างๆ ในงานที่รับมอบหมาย 

2. จัดทําและรวบรวมข้อมูลคําขอตั้งงบประมาณรายได้ ตรวจสอบและปรับแผนงบประมาณ ปรับเปลี่ยน/แก้ไขการปรับแผนงบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ติดตามและตรวจสอบการจัดกิจกรรมตาม

แผน/โครงการปรับแผนโครงการให้สอดคลอ้งกับสภาพการณ์ปัจจุบันและให้เป็นไปตามการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปแผนและติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณของโครงการ หลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ 

3. รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายใน 

4. ดําเนินการติดต่อประสานงาน/ จัดทําหนังสือเชิญ/ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําแฟ้ม/จัดส่งแฟ้ม/บันทึกและสรุปผลการประชุม/จัดส่งให้กับคณะกรรมการประจําสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  

5. ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน/สรุปวัน ขาด ลา มาสาย ประจําเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของบุคลากร เสนอให้กับผู้อํานวยการ พร้อมสรุปผลให้กับกองการ

บริหารงานบุคคลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

6. จัดทําแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และทุกสิ้นกันยายน ให้กับหัวหน้างาน และผู้อํานวยการ 

7. ดําเนินการติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล เพื่อให้บุคลากรเข้ารับตรวจสุขภาพประจําปี 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งาน Self Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นทีมจัดกิจกรรมที่สําคัญต่างๆ 

2. งานสอบประเมินผล ดูแลอํานวยการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบัณฑิต 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางสาวพุทธวรรณ  ชื่อสกุล นกเผือก 

ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอก การบัญชี  

สถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง และ

ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการจัดทํารายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลประกาบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

2. ดําเนินการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้  ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้วางไว้และตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีที่วางไว้   

3. ดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

4. ประสานงานกับกองคลังและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กลไกการเงินและงบประมาณ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งาน Self Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นทีมจัดกิจกรรมที่สําคัญต่างๆ 

2. งานสอบประเมินผล ดูแลอํานวยการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบัณฑิต 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ  นางสาวรุ่งกานต ์   ชื่อสกุล  พงษ์โพธิ์พิทักษ์ 

ตําแหน่ง  พนักงานทั่วไป 

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สถาบัน  โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ลงรับหนังสือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเสนอหนังสือ 

2. ร่างโต้ตอบหนังสือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เกษียนหนังสือให้ผู้อํานวยการและเพื่อแจ้งงานต่างๆ ทราบ 

4. ออกเลขจัดชุดส่งหนังสือถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพิมพ์จ่าหน้าซองเพื่อส่งเอกสารต่อไป 

5. จัดทําสถิติหนังสือเข้าออกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. ติดประกาศต่างๆ เพื่อแจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 

7. รับ-ส่ง แฟกซ์ของทางราชการทุกชนิด 

8. รับผิดชอบประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

9. อัดสําเนาเอกสาร 

10. จัดเก็บเอกสารของงานธุรการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งานพัสดุ 

2. ดําเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสํานักงาน 

3. จัดทําเอกเอกสารตั้งเบิกเงินในส่วนของพัสดุ 

4. จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจําเดือน 

5. งานบริการ ช่วยงานในส่วน ของ Self-Access เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับนิสิต และบุคลากรที่เข้ามาใช้บริการ
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางสาวสุขข ี   ชื่อสกุล ลิ้มศรีตระกูล 

ตําแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

สถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดําเนินงานบริการพัฒนาภาษา(งานฝกึอบรม) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานฯ ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งทูตวัฒนธรรม 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสถานฯ เพื่อความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร   

4. บริหารงานบริการพัฒนาภาษา 

5. รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งาน Self-Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นทีมจัดกิจกรรมที่สําคัญต่างๆ 

2. งานสอบ/ประเมินผล ดูแลอํานวยการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบัณฑิต 

3. งานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาต ิ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางสาวแรกนาขวัญ   ชื่อสกุล แสงศิร ิ

ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

วุฒิการศึกษา Master of Arts in Linguistics วิชาเอก Teaching English as a Second Language 

สถาบัน   Northeastern Illinois University 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดําเนินงานบริการพัฒนาภาษา(งานฝึกอบรม) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานฯ ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินโครงการ Language Clinic 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสถานฯ เพื่อความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร   

4. บริหารงานบริการพัฒนาภาษา 

5. รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งาน Self-Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นทีมจัดกิจกรรมที่สําคัญต่างๆ 

2. งานสอบ/ประเมินผล ดูแลอํานวยการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบัณฑิต 

3. งานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาต ิ

4. งานจัดปฏิทินอบรม และตารางปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางสาวจุฑารัตน ์  ชื่อสกุล ราชพริ้ง 

ตําแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก  ภาษาฝรั่งเศส   
สถาบัน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดําเนินงานบุคคล ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานฯ  ให้ปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในงานที่รับมอบหมาย 

2. งานวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ พร้อมทั้งดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนนิงานของสถานฯ เพื่อความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร   

4. รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. ดําเนินรายการวิทยุ NU FM 107.25 MHz (NULC Radio) 

2. งานฝึกอบรม ดูแลให้บริการผู้เข้าร่วมรับการอบรมและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ 

3. งาน Self-Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นทีมจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาต่างๆ 

4. งานสอบ/ประเมินผล ดูแลอํานวยการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบณัฑิต



สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางสาวณัฐสินี  ชื่อสกุล ศรีประเสริฐ 

ตําแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา 

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    

สถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดําเนินงานกํากับดูแลงานบริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (การให้บริการทางระบบ

สารสนเทศต่างๆ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา การให้บริการสื่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางสื่อต่างๆ) รวมทั้งการให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไข

ปัญหาต่างๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานประชาสัมพันธ์  ดูแลบริหารจัดการด้านการพัฒนาและการผลิตสื่อ และ/หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ของสถานพัฒนาวิชาการด้าน

ภาษา ประกอบด้วย การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ฯลฯ 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. บริหารงานบริการห้องปฏบิัติการทางภาษา 

5. รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งาน Self-Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา 

2. งานสอบ/ประเมินผล ดูแลอํานวยการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบัณฑิต 

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางสาวรพีพรรณ  ชื่อสกุล ฉัตรสุวรรณวารี 

ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

วุฒิการศึกษา Master of International Tourism and Hotel Management  

สถาบัน   Southern Cross University 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ตลอดจนดําเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Proficiency Test and 

Placement Test) ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด และจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนิสิตและเพื่อใช้เป็นคลังข้อสอบของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งประสานงานและ

ให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการเป็นศูนย์สอบทาง

ภาษาอังกฤษในระดับสากล เช่น IELTS, CU-TEP เป็นต้น 

2. ประสานงานและดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ  

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสถานฯ เพื่อความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร   

4. รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งานฝึกอบรม ดูแลให้บริการผู้เข้าร่วมรับการอบรมและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ 

2. งาน Self-Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นทีมจัดกิจกรรมที่สําคัญต่างๆ 

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นายคมสัน  ชื่อสกุล ว่องเขตรการณ์ 

ตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

สถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของหัวหน้างานบริการห้องปฏิบัติการทางภาษา สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลนิสิตสําหรับการสอบ 

Cambridge English Placement Test Online และ Writing Proficiency Test รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบออนไลน์ของระบบ Training Registration และ Language Clinic  

2. พัฒนาเว็บไซต์สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้บริการซ่อมบํารุง รักษา ดูแลและติดตั้งโปรแกรมให้กับบุคลากรและดูแลระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

3. รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. งาน Self-Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นถ่ายรูปตามกิจกรรมสําคัญต่างๆ 

2. งานฝึกอบรม ดูแลให้บริการผู้เข้าร่วมรับการอบรมและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ 

3. จัดทําข้อมูลสถิติและผลการสอบ สําหรับส่งข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานอื่นที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นายวิทวัส  ชื่อสกุล พจสัณห์ 

ตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คอมพิวเตอร์   

สถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. พัฒนาเว็บไซต์สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรข์องสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย 
3. บริหารจัดการฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
4. บริหารจัดการระบบ  Online Program  ได้แก่ ELLIS, Quartet Scholar 
5. บริหารจัดการระบบ Cambridge English Placement Test Online ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6. บริหารจัดการระบบ Training Registration ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7. บริหารจัดการระบบ Self-Access ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
8. ให้บริการซ่อมบํารุง รักษา ดูแลและติดตั้งโปรแกรมให้กับบุคลากรของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา     

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. ดูแลและให้บริการสําหรับห้องปฏิบัติการของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

2. ควบคุมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ ELLIS 

3. ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สําหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

4. จัดเก็บข้อมูลสื่อหนังสือการเรียนรู้ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นายจิรัชต์  ชื่อสกุล เรืองเอกราช 

ตําแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอก บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว   
สถาบัน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

สถานที่ทํางาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ และนิสิตที่มาใช้บริการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสถานฯ เพื่อความเป็นเลิศทางการบริการวชิาการมหาวิทยาลัยนเรศวร   

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. ดําเนินรายการวิทยุ NU FM 107.25 MHz (NULC Radio) 

2. งานฝึกอบรม ดูแลให้บริการผู้เข้าร่วมรับการอบรมและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ 

3. งาน Self-Access ดูแลให้บริการผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและเป็นทีมจัดกิจกรรมที่สําคัญต่างๆ 

4. งานสอบ/ประเมินผล ดูแลอํานวยการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบัณฑิต 
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บทที่ 4 

จรรยาบรรณบุคลากร 

บุคลากรต้องปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ 

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2) มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

5) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6) ให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

จรรยาบรรณบุคลากร 

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1.1 บุคลากรพึงมีความเป็นผู้นํา มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 

1.2 บุคลากรพึงมีศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

1.3 บุคลากรพึงมีเจตคตทิี่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกครอบงําด้วยอิทธิพลหรือประโยชน์อื่นใด 
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2) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน 

2.1 บุคลากรพึงยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 

2.3 บุคลากรพึงอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาํสั่ง แนวปฏิบัติ แบบแผนของทางราชการ 

2.4 บุคลากรพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติต่อหน่วยงาน 

2.5 บุคลากรพึงดูแล รักษา และใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน อย่างประหยัดคุ้มค่า ระมัดระวังไม่ให้สิ้นเปลือง เสียหาย หรือสูญหาย และดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อ

ทรัพย์สินของตน 

2.6 บุคลากรพึงมีส่วนร่วม ส่งเสริม และสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน 

2.7 บุคลากรพึงดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งบทบาทหน้าที่การงาน และการดําเนินชีวิตส่วนตัว 

2.8 บุคลากรพึงงดเว้นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือนําผลงานของผู้อื่น หรือจ้างผู้อื่น หรือใช้ผู้อื่นทําผลงาน และนํา

ผลงานนั้นไปใช้ในการกําหนดตําแหน่ง หรือการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น หรือให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น 

3) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ การจัดสวัสดิการ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รับฟังความคิดเห็น และ

ปกครองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3.2 ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาและตามลําดับชั้นของหารบังคับบัญชา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ข้ามลําดับชั้นได้ 

3.3 บคุลากรพึงมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน 

3.4 บุคลากรพึงมีอิสระทางความคิด รับผิดชอบต่อการเสนอความคิด และปฏิบัติตนอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน 
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3.5 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติ และไม่ส่อเสียดผู้ร่วมงาน 

3.6 บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.7 บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สุภาพ มีน้ําใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

3.8 บุคลากรไม่บิดเบือนกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือหมิ่นประมาทและพึงงดเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่มิใช่คู่สมรส

ของตน 

4) จรรยาบรรณต่อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ และสังคม 

4.1 บุคลากรพึงละเว้นจากการ เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

4.2 บุคลากรพึงให้บริการต่อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ําใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียด

หยาม กดขี่ ข่มเหง หรือหมิ่นประมาท 

4.3 บุคลากรพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป การเปิดเผยข้อมูล หรือความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากความไว้วางใจโดยมิชอบ และก่อให้เกิดความเสียหาย 

จะกระทํามิได้ 

4.4 บุคลากรพึงงดเว้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนิสิต ประชาชน และผู้รับบริการ ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

5) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

5.1 บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ/หรือ มาตรฐานวิชาชีพกําหนดไว้ พึงปฏิบัติ

ตามวิชาชีพนั้น 

5.2 บุคลากรพึงปฏิบัติตนต่อวิชาชีพอย่างเต็มกําลังความสามารถ เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และ/หรือ มาตรฐานวิชาชีพ 
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ประเภทการลา 

1) ลาป่วย 

2) ลาคลอดบุตร 

3) ลากิจส่วนตัว 

4) ลาพักผ่อน 

5) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

6) ลาเข้ารับการตรวจพล หรือเข้ารับการเตรียมพล 

การพัฒนาพนักงานของมหาวิทยาลัย 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ อาจมีการกําหนดให้มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

2) การไปปฏิบัติการวิจัย 

3) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

4) การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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วินัย และการรักษาวินัย 

การดําเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ให้นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

โทษทางวินัยมี 4 สถาน คือ 

1. ภาคทัณฑ์ 

2. งดบําเหน็จความชอบ 

3. ลดขั้นเงินเดือน 

4. ปลดออก 

การลงโทษทางวินัยมี 2 ระดับ ได้แก่ 

1. โทษผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

2. โทษผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

โทษใดเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือร้ายแรง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษากําหนด 
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แผนการพัฒนาบุคลากรของสถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 

ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตร ด้าน
ทักษะ

ด้าน
คอมฯ

ด้าน
ภาษา 

ประจําปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร 1. การจัดการความรู้ (KM) ภายในหน่วยงาน / - - /   

 2. การจัดระบบเอกสาร / - - /   

3. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม/ธรรมะกับการทํางาน / - - /   

4. ทักษะการเป็นหัวหน้างาน / - - /  

5. การบริหารความขัดแย้ง / - -  / 

2. นางสาวพุทธวรรณ นกเผือก 1. งบการเงินแบบต่างๆ / - - /   

2. คอมพิวเตอร์สําหรับธุรการ - / - /   

3. การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ / - - /   

 4. เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี - / - /  

5. จิตวิทยาการบริหารงานเป็นทีม / - -  / 

3. นางสาวรุ่งกานต์ พงษ์โพธิ์พิทักษ์ 1. การปฏิบัติงานพัสดุ / - - /   

 2. การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ / - - /   

3. การประกวดราคาซื้อจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / - - /   

4. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) / - - /  

5. หลักและเทคนิคการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ / - -  / 

4. นางสาวสุขข ี ลิ้มศรีตระกูล 1. Effective Writing - - / /   

 2. Effective Reading - - / /   
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3. ภาวะผู้นํา / - - /   

4. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล / - - /  

5. การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน / - -  / 

5. 

 

 

นางสาวแรกนาขวัญ แสงศิร ิ 1. คอมพิวเตอร์ Program Excel - / - /   

 2. ความรู้ด้านกฎหมาย / - - / /  

3. คอมพิวเตอร์ Program Photo Shop - / - /  / 

6. นางสาวจุฑารัตน์ ราชพริ้ง 1. หลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์ / - - / /   

 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป / - - /  / 

3. ความก้าวหน้าในสายงานวิเทศสัมพันธ์ / - - /  

7. นางสาวณัฐสิน ี ศรีประเสริฐ 1. หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อ - / - /   

  2. หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - / / /   

  3. โปรแกรม illustrator สําหรับการออกแบบ - / - / / 

8. นางสาวรพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี 1. ความรู้ทางด้านกฎหมาย / - - /   

  2. ทักษะการเขียนทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ - - / / /  

  3. ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel - / - /  / 

9. นายวิทวัส พจสันห์ 1. Program Microsoft Office ระดับ Advance - / - /   

 2. การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Photo Shop และ Flash - / - /   

3. ระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น SQL Server และ Access - / - /   

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน - - / /  

5. ระบบเครือข่าย (Network System)

 

- / -  / 
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10. นายคมสัน ว่องเขตรการณ์ 1. พัฒนาการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - / - /   

 2. พัฒนาสื่อการเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - / - /   

3. พัฒนาการใช้ Photo Shop เพื่อผลิตสื่อ - / - /   

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - / /  

5. กฎหมายเบื้องต้นสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย / - -  / 

11. นายจิรัชต์ เรืองเอกราช 1. การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น / - - /   

  2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบทางการ - - / /  / 

  3. พัฒนาการใช้ Photo Shop เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - / - /   

  4. การแก้ปัญหา Software ในคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - / - /  
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สรุปผลสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 

 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ การบริหารงานขององค์กรใด จะพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไข สู่

ความสําเร็จ เรื่องนี้จึงนับเป็นประเด็นสําคัญที่ผู้บริหารองค์กรพึงตระหนักและร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน เพื่อความ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานสามารถดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพใน

การทํางานให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หากต้องการให้การ

พัฒนาบุคลากรได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาแรงขับภายในตัวบุคคล เช่น ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย 

เป็นการพัฒนาจากจิตใจเพื่อให้บุคลากรปรับวิธีคิด ค่านิยม ความเชื่อ รู้จักค้นคว้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเอง เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ได้อย่างถาวรและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 จากการสํารวจเพื่อหาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ประจําปีงบประมาณ 2558-2562 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  ผลสรุปข้อมูลส่วนตวั 
ผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด จาํนวน 11 คน  

เพศชาย จํานวน 3 คน    เพศหญิง จํานวน 8 คน  

มีสถานภาพเป็น   

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) จํานวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จํานวน 8 คน พนักงานราชการ จํานวน 1 คน   

มีสถานภาพการปฏิบัติงานเป็น 

หัวหน้างาน จํานวน 5 คน    ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 6 คน 
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2.  ผลสรุปความต้องการพัฒนาตนเอง 
 

ปีที่ต้องการพฒันา 
หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา 

รวม ด้านทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

2558 6 54.55 4 36.36 1 9.09 11 100

2559 4 36.36 3 27.27 4 36.36 11 100

2560 5 45.45 5 45.45 1 9.09 11 100

2561 5 45.45 3 27.27 3 27.27 11 100

2562 6 54.55 4 36.36 1 9.09 11 100
 

ผลสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาในภาพรวมพบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

(ร้อยละ 100)    มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ในปี พ.ศ. 2558 บุคลากรมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะ จํานวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 36.36 และหลักสูตรด้านภาษา จํานวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ 

2.2 ในปี พ.ศ. 2559 บุคลากรมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะ จํานวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาหลักสูตรด้านภาษา จํานวน 

4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 36.36 และหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามลําดับ 

2.3 ในปี พ.ศ. 2560 บุคลากรมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะ จํานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.45 และหลักสูตรด้านภาษา จํานวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ 
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2.4 ในปี พ.ศ. 2561 บุคลากรมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะ จํานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 27.27 และหลักสูตรด้านภาษา จํานวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามลําดับ 

2.5 ในปี พ.ศ. 2562 บุคลากรมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะ จํานวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 36.36 และหลักสูตรด้านภาษา จํานวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ 

3.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการอบรม 
-ไม่มี- 

 


