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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [X] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน    [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [X] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอยา่งที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. การน าองค์กร    [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู ้ 
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบคุคล   [X] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
181 หมู่ที่ 6 ถนน เจริญประดิษฐ์ ต าบล รูสะมิแล  อ าเภอ เมือง  จังหวัด ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-313928-50 ต่อ 3757 เว็บไซต์ www.nur.pn.psu.ac.th 

ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  
1. ผศ.ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ ต าแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
   โทรศัพท ์073-313928-50 ต่อ 3755   โทรสาร -  มือถือ 081-990-0200     
   อีเมล rohani.j@psu.ac.th 
2. นางสาวสุไฮดาร์  แวเตะ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงาน และประกันคุณภาพ 
   โทรศัพท ์073-313928-50 ต่อ 3816   โทรสาร -  มือถือ 086-293-2194     
   อีเมล suhaidawae@hotmail.com 
3. นางวันยามีละห์  แก้วกับทอง ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
   โทรศัพท ์073-313928-50 ต่อ 3757   โทรสาร -  มือถือ 089-169-2477     
   อีเมล wanpen.w@psu.ac.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) พัฒนาระบบการจัดการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยพัฒนาระบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม 

(participatory communication) ของบุคลากรทุกระดับ และระบบการก ากับติดตามเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการพัฒนา
ตนเองด้านภาษาอังกฤษ (self-awareness)  

2) พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการปัญหาและ
อุปสรรคอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีข้ึน   
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) อัตราการสอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Exit Examination) ของผู้เรียนแต่ละชั้นปีสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดและสูงกว่าภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 2 เท่า 

2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้เรียนทุกคนสอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษลดลงจากจาก 36 เดือน (ชั้นปีที่ 3) ในปี 
พ.ศ. 2561 เป็น 20 เดือน (ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1) ในปี พ.ศ. 2562   
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครน้ีได้    
  [X] อนุญาต   [  ] ไมอ่นุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมคัรน้ีได้ 
               [X] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเร่ือง : การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ: 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการและพัฒนา
นักศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน  พบว่า
อัตราการสอบผ่านการวัดทักษะภาษาอังกฤษประจ าปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 
มีเพียงร้อยละ 23 ท่ีต่ ากว่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ 80 ซึ่งอาจส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของ
หลักสูตร ดังนั้นคณะกรรมการประจ าคณะจึงมอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาออกแบบ
กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนากระบวนการ 

 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

1. ออกแบบกระบวนการจัดการดังนี้  คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และทรัพยากรท่ีมีโดยใช้
กระบวนการ emphatic listening และข้อมูลสารสนเทศ 2) การออกแบบกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้สอนและผู้บุคลากรสนับสนุน 3) ก าหนดผลลัพธ์ของการด าเนินการ 4) ส่ือสาร ถ่ายทอด
แนวทางการด าเนินงานไปยังผู้เรียน ผู้สอนและบุคลากร 5) ประเมินผลการด าเนินงานและทบทวนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจ าคณะ และปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ภาษาอังกฤษของผู้เรียนและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด  

2. ออกแบบกระบวนการติดตามการด าเนินการได้อย่างเป็นระบบผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 
เช่น การติดตามการลงทะเบียนรายในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การติดตามจ านวนช่ัวโมงการใช้
โปรแกรม Tell Me More เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
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การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures) แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือ เปรียบเทียบ
กับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
 1) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English test ในแต่ละ
ช้ันป ี(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2563) 

 
รูปภาพแสดง จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English test ในแต่ละชั้นปี 

เป้าหมายความส าเร็จที่คณะก าหนด นักศึกษารหัส 59 
จ านวน 35 คน 

นักศึกษารหัส 60 
จ านวน 43 คน 

นักศึกษารหัส 61 
จ านวน 62 คน 

นักศึกษารหัส 62 
จ านวน 62 คน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่าน 50% 7 (20%) 10 (23.26%) 32 (51.61%) 59(95.16%) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผ่าน 80% 11 (31.43%) 31 (72.10%) 62 (100%)  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่าน 100% 35 (100%) 43 (100%)   

ตารางแสดง จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English test ในแต่ละชั้นปี 

จากรูปและตารางข้างต้น พบว่า การรับรู้ของนักศึกษาเป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 62) 
มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากนักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English 
test ผ่านต้ังแต่รอบท่ี 1 ได้โดยไม่ต้องเก็บช่ัวโมงการเรียนภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More   

2) ปรับแผนการสอบของภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English test ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2559-2562  

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ครั้ง
ที่ 

วันเดือนปี รายการที่จัดสอบ 
ครั้ง 
ที่ 

วันเดือนปี รายการที่จัดสอบ 
ครั้ง
ที่ 

วันเดือนปี รายการที่จัดสอบ 
ครั้ง
ที่ 

วันเดือนปี รายการที่จัดสอบ 

1 13ก.ย.59 Tell me more PL 1 
26-28ก.พ.

61 
PSU Test ครั้งที่ 1 1 10-12 ก.ย.61 Tell me more PL 1 

12,13,27 
ก.ย. 62 

Tell me more รอบ1 

2 26ก.พ.60 Tell me more PR    2 12-14 ก.พ.62 Tell me more PR 2 4 ธ.ค.62 Tell me more รอบ2 
      3 10 พ.ค.62 Tell me more AT 3* ก.พ.63 Tell me more รอบ3 

      4 1-4 ต.ค.61 PSU Test ครั้งที่ 1 4* เม.ย. 63 Tell me more รอบ4 

      5 28 มี.ค.62 PSU Test ครั้งที่ 2 5* มิ.ย. 63 Tell me more รอบ5 

      6 21 มิ.ย. 62 PSU Test ครั้งที่ 3 6* 
19,27 
ก.ย. 62 

PSU Test รอบ1 

         7* 4 ธ.ค.62 PSU Test รอบ2 

         8* ก.พ.63 PSU Test รอบ3 
         9* เม.ย. 63 PSU Test รอบ4 
         10* มิ.ย. 63 PSU Test รอบ5 

2 1 6 10  

หมายเหตุ : * หมายถึงแผนการจัดสอบที่ยังไม่ถึงรอบของการสอบ             
ตารางแสดง ปรับแผนการสอบของภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English test ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559-2562 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าในปีการศึกษา 2562 การจัดการสอบในแต่ละรอบถี่ขึ้น ซึ่งจากเดิมก าหนดสอบ
โปรแกรม Tell Me More ในระดับ Placement test และProgress Test ปีละ 1 ครั้ง แต่ในปีการศึกษา 2562 มี
การปรับให้นักศึกษาสามารถสอบได้ 5 รอบต่อปี จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีท าให้นักศึกษาสอบผ่านเร็วขึ้น 

ท้ังนี้การจัดสอบในแต่ละรอบจะสอบได้นั้น ผู้รับผิดชอบในการเปิดระบบการสอบต้องด าเนินการตามเวลาท่ี
ก าหนดท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเช่นกัน 

 
 

รูปภาพแสดง จ านวนผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell me more และ PSU English test 
 ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จากรูปภาพข้างต้น พบว่าจ านวนร้อยละการสอบผ่านของนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1-4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะก าหนดเป็นอย่างสูง ท้ังนี้การก าหนดกระบวนการโดยเน้นการ
ส่ือสาร เป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้นักศึกษาส าเร็จตามตามแผน และเมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell me more และ PSU English test แต่ละช้ันปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี พบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 (รหัส 61-59) ยังผ่านไม่ครบ 100%  ซึ่งขณะท่ีคณะพยาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานีด าเนินการผ่านครบ 100%  ดังประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ นักศึกษาใหม่ท่ีจะเข้า
ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านในระดับคะแนนท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา 

บทสรุป 
กลไกขับเคล่ือนกระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

บัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพได้นั้น อาศัยความร่วมมือจากนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารของคณะ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
ส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือน โดยอาศัยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยท่ีกลไกขับเคล่ือนของการด าเนินการในครั้งนี้ 
เป็นกลไกท่ีช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง  ท าให้บรรลุเป้าหมายของคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานสู่ความเป็น
เลิศ  (Best-Practice) ด้านด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต และท่ีส าคัญนักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และในการท างานได้ในระดับดี ซึ่งหมายถึง นักศึกษาสามารถอ่าน และฟังภาษาอังกฤษ
เข้าใจ และสามารถส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องท้ังการพูดและการเขียน 
 

100.00 100.00 100.00 95.16 98.51 94.61 68.86 40.96 33.22 59.03 

ปีที่ 4 (รหัส 59) ปีที่ 3 (รหัส 60) ปีที่ 2 (รหัส 61) ปีที่ 1 (รหัส 62) ปีที่ 1-4 (ภาพรวม) 

จ านวนผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell me more และ  
PSU English test  ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

พยบ.ปน. วข.ปน. 


