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 บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in 

Thailand 
ชื่อเรื่องน าเสนอ การบริหารจัดการ ด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ชื่อหน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์   นักวิชาการอุดมศึกษา 
    2. นางสาวเพียงพิศ สุกแดง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    3. นายสทุธิพันธ์ กัณวเศรษฐ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ดร.รุชดี  บิลหมัด    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร 
 
1. บทสรปุของผูบ้ริหาร 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี และ
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็น
สากล ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและหลากหลายสาขาวิชา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กร
วิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชน ด้วยท าเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
 45 ปีที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการในฐานะที่เป็นส่วนงานวิชาการ ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้มุ่งพัฒนากลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ  และทิศทางของ
ประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงเป็นจ านวนมาก และได้สร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพในหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยส่งผ่านองค์ความรู้ทางการจัดการ เพื่อเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสังคมให้มีคุณภาพ จนท าให้
คณะฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะในบริบทภาคใต้ด้วยดีเสมอมา 
 การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูน
ทักษะด้านการท างานเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งเรื่องการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เพื่อเน้นกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานประจ าให้เปิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  อย่างสม่ าเสมอ 

คณะวิทยาการจัดการ มีจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี ประมาณ 2,500 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค.63) 
ซึ่งเป็นคณะล าดับต้นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีนักศึกษาจ านวนมาก  การบริหารจัดการจะต้อง
อาศัยทักษะการท างานแบบมืออาชีพ  มีกระบวนการคิด  การวิเคราะห์ที่ค านึงถึงลูกค้าเป็นหลักส าหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ คือกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะ  ในการด าเนินงานต่าง  ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้รับบริการและองค์กร 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหนว่ยงานของท่าน 
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3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวงั ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ  
3.1 การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
  การจัดสอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 -2560 มีการสอบถามนักศึกษาเมื่อมีการจัดสอบในการ
ด าเนินงานกระบวนการจัดสอบ  ท าให้รับทราบปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้น  จึงมีการรวบรวมประเด็นต่าง ๆ  
เพื่อน ามาวิเคราะห์ และหาวิธีกระบวนการปรับปรุงในครั้งถัดไป  โดยมีการจัดท าและปรับปรุงทุก ๆ ภาค
การศึกษาจนได้ข้อสรุปภาพรวมชัดเจน ปีการศึกษา 2561 จึงมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้ระบบมาให้บริการส าหรับนักศึกษา จากการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา  ความยุ่งยากการใช้งานจากนักศึกษา  กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การสอบวัดความรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษา คือ อาจารย์  ผู้บริหาร และฝ่ายประกันคุณภาพของคณะ ฯ  
การพัฒนาระบบจากปัญหาปี 2559-2560 มีการคิด วิเคราะห์ออกแบบระบบเพื่อตอบสนองด้านข้อมูล
ครอบคลุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  อาจารย์สามารถตรวจสอบผลการสอบของนักศึกษาได้อย่างสะดวก  และ
สามารถรายงานประกันคุณภาพได้อย่างชัดเจนตามกรอบที่ก าหนด  
ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 

ผลิตภัณฑ/์บริการหลักทีส่ าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 
กระบวนการด า เนินการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

- ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ 
- ระบบรายงานผลการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ 
- รายงานสรุปการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

แยกชั้นปี แยกแต่ละสาขา สามารถค้นได้ผ่าน
ระบบ 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 
ระดับปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา อาจารย ์
ระดับบริหาร ผู้บริหารประจ าคณะ  
หน่วยงานภายใน ภาควิชา  และงานประกันคุณภาพของคณะ 
หน่วยงานภายนอกคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่ส าคัญ 

วิธีการประเมนิ/ 
ผลลัพธ ์

ความถี ่

นักศึกษา นักศึกษาต้องการความสะดวกใน
การสมัครสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษได้ง่าย  และสามารถ
ตรวจสอบผลการสอบของตัวเอง
ได้อย่างสะดวก 

- สอบถามความต้องการ
นักศึกษา 
- พัฒนาระบบตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

การจัดสอบ 6 
ครั้ง/ปี
การศึกษา 

อาจารย ์ อาจารย์ต้องการติดตามผลการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ทั้งรายบุคคลและภาค
รวมแยกเป็นช้ันปี สาขาวิชา 

สอบถามความต้องการ
อาจารย์ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะ 

ได้ทุกวัน ตาม
สถานการณ์ที่
ต้องการใช้
ข้อมูล 
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กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่ส าคัญ 

วิธีการประเมนิ/ 
ผลลัพธ ์

ความถี ่

ภาควิชา  
และงาน
ประกัน
คุณภาพของ
คณะ 

สรุปรายงานผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อ
จัดท าข้อมูล SAR,  QA ,AUN-
QA, EdPEx  

ข้อมูลที่ต้องใช้ในแต่ละภาค
การศึกษา ปีการศึกษา ในการ
น าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน
ประกันคุณภาพ  และสอบถาม
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 

ภาคการศึกษา 

หน่วยงาน
ภายนอก
คณะ 

รายงานผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับ
คณะ แยกชั้นปี เพื่อเป็นข้อมูล
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในแต่ละภาค
การศึกษา ปีการศึกษา ในการ
น าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน
ประกันคุณภาพ 

ภาคการศึกษา 

 

4. กระบวนการและวิธปีฏิบัติในอดีต  
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ตัวอย่างวิธีการสมัครสอบวดัความรู้ภาษาอังกฤษ (แบบเดิม) 

 นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน Google form ซึ่งบางครั้งท าให้เกิดการสมัครซ้ า  จากการกรอก
ข้อมูลไม่ถูกต้อง  

 

 

 การดึงรายงานข้อมูลรายชื่อผู้สมัครสอบในแต่ละรุ่น จะต้องมาท าการกรองข้อมูลซ้ าซ้อนออกซึ่ง
บางครั้งนักศึกษาเลือกสมัครสอบหลายกลุ่มผิดเงื่อนไข  และกลุ่มไหนที่เต็มแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องมาคอยดู ฟอร์ม
จ านวนในแต่ละรอบบเต็มแล้วหรือยัง และแก้ไขข้อความผ่าน google form ใหม่ 
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ตัวอย่างรายงานสรุปผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (แบบเดิม) 

 

 จากกระบวนการด าเนินงานปีการศึกษา 2559-2560 พบปัญหาที่เกิดขึ้นจ านวนมาก  ตั้งแต่
กระบวนการรับสมัคร การจัดสอบ  การเตรียมรายชื่อ  การสรุปผลข้อมูลการสอบ  ท าให้เกิดกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาตามหลัก PDCA ในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน และตรวจสอบปัญหาในแต่ละครั้งที่มีการจัด
สอบทุก น ามาสู่กระบวนการปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า และผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ PDACA ดังนี ้

 

 
PLAN DO 

- มีการน าปัญหาจากระบบการรับสมัครเดิม 
โดยใช้ Google Form มาวิเคราะห์ ปัญหาที่
เกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้  
 1. ไม่สามารถจ ากัดจ านวนที่เปิดรับสมัครแต่
ละรอบได้ 
 2. ไม่สามารถก าหนดวันปิดรับสมัครได้ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ
บริการจัดการด าเนินการจัดสอบแต่ละรอบ  

- จากปัญหาการใช้ Google Form ในการเปิดรับสมัครให้นักศึกษา
เข้าสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ จึงได้มีการเริ่มพัฒนาระบบ
รับสมัคร การเข้าสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามที่คณะฯ 
ด าเนินการจัดสอบ โดยมีเงื่อนไข ความต้องการจากเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อตอบสนองการท างานที่สะดวกและรวดเร็ว 
ด้วยจ านวนนักศึกษาของคณะฯ มีจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ได้ก าหนด
เงื่อนภายในระบบ ดังนี ้
1. สามารถจ ากัดจ านวนผู้เข้าสอบแต่ละรอบได ้
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PLAN DO 
จึงได้มีการวางแผน หาวิธีพัฒนากระบวนการ
เปิดรับสมัครสอบ จึงได้พัฒนาเป็นระบบ
ออนไลน์ เพื่อผลการด าเนินงานระยะยาว 

 2. สามารถก าหนดการเปิดสอบได้  ระบุวนัปิดรับสมัครได้  
 3. ให้นักศึกษา กรอกข้อมูลน้อยที่สุด โดยใช้การเชื่อมโยงกับ PSU 
Passport นักศึกษา เลือกแค่รอบที่ต้องการสอบเท่านั้น 
4. นักศึกษาสามารถเลือกได้แค่กลุ่มเดียวในการเปิดสอบแต่ละรอบ 
5. แสดงรายงานในรูปแบบ Excel เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ Export 
ข้อมลูเพื่อการจัดท ารายชื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน และส่งรายช่ือให้
มหาวิทยาลัยได ้

CHECK  ACTION 
-  เมื่ อมีการพัฒนาระบบ เสร็จสิ้ นแล้ว  
ด าเนินการทดสอบ โดยการให้นักศึกษา
ทดลองใช้ระบบ และเจ้าหน้าที่ ทดลองใช้
ระบบ เพื่อแก้ปัญหา ที่พบก่อนเปิดให้บริการ 
  

- เมื่อภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีการสอบ Progress Test  จึงได้น า
ระบบดังกล่าวมาใช้งานจริง  ระบบสามารถตอบสนอง ความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้  อีก
ทั้งยังมีความยืดหยุ่นสามารถน าไปประยุกต์ในการรับสมัครโครงการ
อื่น ๆ กิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
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5. กระบวนการและวิธปีฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (แบบใหม่) ส าหรับนักศึกษา 
 นักศึกษา login ระบบผ่าน User  PSU Passport ซึ่งเป็น User เดียวกับข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย  เมื่อ login นักศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูลใดใด เพียงแค่เลือกกลุ่มสอบตามที่ก าหนด  ตาม
เวลาที่นักศึกษาสะดวก และกดสมัคร ก็จะเสร็จสิ้น รายละเอียด วัน เวลา ห้องสอบ ได้แจ้งไว้แล้วภายในระบบ 
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ตัวอย่างการเปิด-ปิด ระบบรับสมัครสอบ (ส าหรบัเจ้าหน้าที่) 

 สามารถก าหนดแผนการเปิดรับสมัครล่วงหน้าได้  ก าหนดวันเปิด-ปิดระบบ และจ านวนผู้เข้าสอบได้  
ซึ่ งท าให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติ งาน  สามารถวางแผนและจัดท าข้อมูลผ่านระบบได้ล่วงหน้ า   
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา  เมื่อถึงก าหนดสามารถสมัครสอบได้ทันท ี
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ตัวอย่างรายงานสรุปผู้สมคัรสอบ (ส าหรบัเจ้าหน้าที่) 

สามารถดึงข้อมูลผ่านระบบ ในรูปแบบ Excel ซึ่งออกแบบมาส าหรับการจัดใบลงทะเบียนการเข้าสอบ
นักศึกษาได้  ลดเวลา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้สะดวก และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลดความผิดพลาดของข้อมูล 

 

ตัวอย่างการรายงานผลสรุปการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

- ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
- อาจารย ์
- ภาควิชา 
- ผู้บริหาร 
- ประกันคุณภาพ 

สามารถค้นหา แยกตามรุ่นป ี ตามสาขา  นกัศึกษาที่สอบไม่ผ่าน  สรุปภาพรวมนักศึกษาสอบผ่าน ไม่ผ่าน
ได้ผ่านระบบออนไลน ์

 



                                                                                                    

12 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รบั 

1) เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติงาน ก่อน-หลงั 
ล าดับ ปัญหา ก่อน หลัง 

1 การรับสมัครนักศึกษาใน
การสอบวดัความรู้
ภาษาอังกฤษ 

ใช้Google Form 
- ไม่สามารถจัดกัดจ านวนได ้
- ไม่สามารถเปิด-ปิดระบบได้  
- นักศึกษากรอกข้อมูลหลายส่วน ไม่
สะดวก และท าให้เกิดความ
ผิดพลาดข้อมูล 

พัฒนาระบบ 
- จ ากัดจ านวนสมัครได ้
- สร้าง รอบ กลุ่ม การสอบได้ 
- จ ากัด วันเปิด-ปิด ระบบรับสมัครได ้
- นักศึกษาใช้ Account ส่วนตัว นศ. 
Login และเลือกกลุ่มที่ต้องการสมัคร
สอบ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว 

2 การน าข้อมูลการสอบไปใช้
งาน 

Export ข้ อ มู ล ก า ร ส มั ค ร  จ า ก 
Google form แยกรหัส แยกรุ่นการ
สอบ ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาผิดพลาด 
เนื่องจากเป็นการกรอกข้อมูล 

Export รายชื่อนักศึกษาสมัครสอบ 
สามารถเลือก กลุ่ม รอบที่ต้องการได้ 
ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
เนื่องจากดึงจากระบบส่วนกลาง 

3 การจดัท าสรุปรายงานผล
การสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ 

สรุปข้อมูลโดยใช้Excel มีแยก ชื่อแต่
ละปีการศึกษา แต่ละสาขา และจัด
ข้อมูลรายงานภาพรวม วิเคราะห์
สรุปจ านวน การสอบสอบ ไม่ผ่าน 
แยกตามสาขา แยกตามชั้นปี โดยใช้
สูตร ใน Excel 

ระบบท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
กลาง รายงานผลการสอบ   สามารถ
ค้นหา แยกตามรุ่นปีการศึกษา สาขา ได้ 
และมีรายงานสรุปภาพรวม อัตโนมัติ 
เมื่อผลการสอบถูกบันทึกในระบบ 

4 รายงานสรุป ผลการสอบวัด
ความรู้ภาษาองักฤษ เสนอ
ผู้บริหาร 

สรุปข้อมูลผ่าน Excel แชร์ผ่าน 
Google Drive  ไม่สามารถค้นหา
ตามข้อมูลที่ต้องการได้ 

ระบบแสดงผล สรุปผลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษสามารถรายงาน
ผลแบบ Real Time ให้กับผู้บริหาร
ท ร า บ ทั น ที  ค้ น ห า ไ ด้ ต า ม  รุ่ น ปี
การศึกษา สาขา สอบผ่าน ไม่ผ่าน  ท า
ให้สามารถติดตามนักศึกษา กลุ่มสอบ
ไม่ผ่านได้อย่างสะดวก ผ่านการติดตาม
ของอาจา รย์ ที่ ป รึ กษ า  ประธ าน
หลักสูตร เป็นต้น  

5 แนวทางด าเนินการจดัสอบ  
การควบคุมสอบการสอบวดั
ความรู้ภาษาองักฤษ 
(ข้อสอบออนไลน์) 

ปี 2559-2560 
เจ้าหน้าที่ควบคุม จ านวน 2 ท่าน 
ต่อหนึ่งห้อง ปัญหาที่พบ เช่น 
- นศ.ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
และจ าไม่ได้สอบผ่านแล้วหรือไม่ 
จึงด าเนินการสอบซ้ า  

- ความผิดพลาดของข้อมูล การ
กรอกข้อมูลสมัครสอบผิด ท าให้
ชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูล เสียเวลา
ในการแก้ไข 

ปี 2561 เป็นต้นมา 
- เจ้าหน้าที่คุมสอบ 2 คน  
- มี เครืองมือเทคโนโลยี โปรแกรม 
ควบคุ มการสอบออนไลน์ ในการ 
Monitor หน้าจอ 
- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาก่อนเข้า
ห้องสอบ ตรงกับรายชื่อที่สมัครสอบ 
- ไม่อนุญาตพกเครื่องมือ อุปกรณ์
สื่อสาร และอื่น ๆ เข้าห้องสอบ 
- มีการตรวจสอบผลการสอบจาก
ระบบAccount ตรงกับข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษาเข้าสอบหรือไม่ 
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ล าดับ ปัญหา ก่อน หลัง 
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
สอบของนักศึกษาผ่านระบบ  

6 แ น ว ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม
นักศึกษา ในการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

ปี 2559-2560 การสรุปรายงานมี
ความยุ่งยาก ผ่าน Excel นักศึกษา 
ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูลตัวเอง 
และการติ ดตามของอาจารย์ที่
ปรึกษา ประธานหลักสูตร  ท าให้
ข้อมูลมีล้าช้า  

ปี 2561 เป็นต้นมา  ระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย สามารถติดตาม
นักศึกษา ที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 
ให้เร่งด าเนินการในการเข้าสอบแต่ละ
รอบที่คณะ จัด ท าให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้น มากขึ้น ส่งผลให้คณะ 
สามารถติดตามนักศึกษารุ่นแรกนรหัส 
5 9  ส ามารถสอบผ่ าน วั ด คว าม รู้
ภาษาอั งกฤษผ่าน 100% ในภาค
การศึกษาที่  1/2562 เป็นคณะที่มี
นักศึกษาจ านวนมาก แต่อยู่ระดับ 1 ใน 
5 ของคณะที่สามารถด าเนินการได้ 
100 % ของรุ่นแรก และรุ่นๆ ต่อๆ
มากกว่า 60 % ที่สอบสอบผ่าน 

 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยนื 

การพัฒนาระบบสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ช่วยให้การบริหารจัดการ
ด าเนินการจัดสอบและติดตาม  นักศึกษาได้อย่างสะดวกด้วยตัวระบบพัฒนามาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรก
ที่เริ่มให้คณะมีการด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และการน ากระบวนการ 
PDCA ในการคิดวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน 
คณะมีการบริหารจัดการการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น  มีความสะดวกทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและ
นักศึกษา  รวมทั้งการติดตามนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ระบบรองรับการสรุปผลการสอบน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
ทราบในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งท าให้ภาพรวมคณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการ การสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษที่มีความสะดวก  ด้วยจ านวนนักศึกษามากซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้า  

การน าปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นจริง น ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการจัดการ 
ทั้งรูปแบบการด าเนินงาน และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้  เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 
แก้ปัญหาความซ้ าซ้อน  ลดขั้นตอนการท างาน และมีสะดวก รวดเร็วส าหรับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 
น าไปสู่การจัดท าระบบรายงานผลการสอบ เพื่อป้องกันและติดตามนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ  เพื่อการก ากับและดูแลนักศึกษาได้ 

 
ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษารับเข้าแต่ละปีการศึกษา  ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา  

ชั้นป ี รวม การด าเนินการ 
1 2 3 4 

2559 821       821 
ก่อนพัฒนากระบวนการ 

2560 810 751     1561 

2561 658 763 728   2149 
หลังพัฒนากระบวนการ 

2562 678 611 740 725 2754 
 จากตารางที่ 1  นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เริ่มมีประกาศให้นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไปสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษนั้น จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ท าให้มี
จ านวนการสมัครสอบของนักศึกษา การสรุปรายงาน การติดตามผลการสอบนักศึกษา จะต้องเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
การศึกษา ปี 2559-2560 ท าให้เห็นปัญหา  ความยุ่งยาก ความซ้ าซ้อนของข้อมูลให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบ พัฒนากระบวนการด าเนินงาน โดยเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2561 จากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 -
2560 ท าให้ปัจจุบันมีกระบวนการด าเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการที่ดีขึ้น 
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ตารางที่ 2  จ านวนนักศึกษาสอบผ่านวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

ชั้นป ี รุ่นรหัส 
จ านวน 

นักศึกษาก าลังศึกษา 
จ านวน 

ที่สอบผ่าน 
จ านวน 

นักศึกษาสอบไม่ผ่าน 

ร้อยละ 
นักศึกษาที่สอบ

ผ่าน 

4 59 724 724 0 100.00 

3 60 738 682 56 92.41 

2 61 609 500 109 82.10 

1 62 666 466 200 69.97 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 2 กระบวนการด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  มีจ านวนร้อยละการสอบ
ผ่านที่ดี ขึ้นของแต่ละชั้นปี  จากกระบวนการที่มีการพัฒนาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา นักศึกษาช้ันปีที่ 
4 และ 3 มีอัตราการสอบผ่าน มากกว่าร้อยละ 90  และจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 1 มีอัตราสอบผ่าน 
มากกว่าร้อยละ 50 จากการพัฒนา วิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และน าระบบมาใช้ในการ
บริหารจัดการ และการตรวจสอบติดตามนักศึกษาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
 
กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ และคณะท างานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการท างานที่เกิดประสิทธิภาพ 
การรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น การรายงานผลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ ประธานทุกหลักสูตรทราบ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ และที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
 - มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เกิด
ประสิทธิภาพที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์งานบริการการศึกษา Facebook งานบริการ
การศึกษา Facebook เฉพาะกลุ่มนักศึกษาตามรุ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายในคณะ 
 - มีระบบรายงานสรุปการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แยกตามรุ่นปี ตามสาขา ท าให้มีการติดตามผล
การสอบได้อย่างต่อเนื่อง น ารายงานเสนอประธานหลักสูตร เพื่อติดตามนักศึกษาตกค้างที่สอบไม่ผ่านการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ มีการกระบวนการด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยยึดข้อมูลที่ถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. ก่อนการพัฒนากระบวนการ ข้อปฏิบัติในการด าเนินการจัดสอบ 
1.1 การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ  จะด าเนินการเมื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบแล้ว และตรวจ

บัตรนักศึกษา ที่โต๊ะ ขณะด าเนินการสอบ 
1.2 ให้นักศึกษาเซ็นชื่อเข้าสอบ ขณะด าเนินการสอบ ท าให้นักศึกษาต้องเสียสมาธิในการสอบ 

 

 
2. หลังพัฒนากระบวนการ ข้อปฏิบัติในการด าเนินการจัดสอบ  
2.1 การเข้าสอบของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ จะต้องแต่งกายชุดนักศึกษา โดยมาก่อนเวลาสอบก่อน 10 

นาที เพื่อตรวจบัตรนักศึกษา ก่อนเข้าห้องสอบตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละกลุ่ม 
2.2 กรรมการคุมสอบ จะไม่อนุญาตให้พกเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดติดตัว และวางสัมภาระ

หน้าห้องสอบ  และอนุญาตให้เข้าออกห้องสอบทางเดียว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และการเข้า-ออก 
2.3 เมื่อถึงเวลาสอบ กรรมการจะชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

และวิธีการสอบ 
2.4 เมื่อถึงเวลาสอบ กรรมการจะท าการปลดล็อคระบบการสอบ และให้ Password เข้าสู่ระบบการ

สอบ ซึ่ง Password ของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน และจะได้รับเมื่อจะเริ่มท าการสอบแล้วเท่านั้น 
ป้องกันการสอบจากเครื่องภายนอก 

2.5 การควบคุมการสอบ จะมีกรรมการคุมสอบ จ านวน 2 ท่าน จะอยู่ประจ าหน้าห้องสอบ 1 คน  
หลังห้องสอบ 1 คน เพื่อดูความผิดปกติของหน้าจอคอมพิวเตอร์ และควบคุมผ่านหน้าจอ Monitor ที่สามารถ
เห็นความเคลื่อนไหวของหน้าจอแต่ละเครื่องที่ก าลังสอบได้จาก เครื่องหลัก  โดยสามารถตรวจสอบความ
ผิดปกติของหน้าจอกรณีนักศึกษาออกจากระบบการสอบ ป้องกันการทุจริตการสอบ 
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2.6 เมื่อนักศึกษาท าข้อสอบเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะต้องมาลงลายมือชื่อ 

เข้าสอบ พร้อมการตรวจสอบคะแนนจากระบบมีการท าข้อสอบเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เนื่องจากเป็นข้อสอบ
ออนไลน์ 

 
2. มีระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

 คณะฯ ได้พัฒนาระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
ด าเนินการจัดสอบ และการสมัครเข้ารับการสอบของนักศึกษา  และเมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบผล
การสอบเรียบร้อยแล้วและส่งผลการสอบให้กองทะเบียน แสดงผลในระบบ sis คณะจึงได้พัฒนาระบบแสดง
ผลงานรายงานภาพรวมแยกตามรุ่นปี สาขา และนักศึกษาที่สอบผ่าน-ไม่ผ่าน เพื่อความสะดวกในการติดตาม
ผลการสอบ การรายงานผลสอบ และการติดตามนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบแต่ละครั้งเพื่อการเตรียมตัว
เข้ารอบการสอบในครั้งถัดไป 
 
 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

จากปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษาโดยเริ่ม
จากนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กระบวนการด าเนินการงานการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
มีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ภาคการศึกษา  การใช้กระบวนการ PDCA วิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่
กระบวนการจัดการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง วิธีการ โดยการน าเทคโนโลยี และน าปัญหาที่เจอในแต่ละภาค
การศึกษา มาแก้ปัญหาและหาวิธีป้องกัน ท าให้ผลการด าเนินงาน จากปีการศึกษา 2559 ท าให้ผลการติดตาม
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้น จากระบบเดิม  และปัญหาที่เกิดขึ้น น าไปสู่การพัฒนาระบบเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การใช้บริการของนักศึกษา การรายงานผลแก่ประธานหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นต้น 

9. ความท้าทายต่อไป 
1. ระบบการแจ้งเตือนวันสอบผ่าน Smartphone นักศึกษา  เมื่อนักศึกษาสมัครสอบผ่านระบบแล้ว   

มีการแจ้งเตือนวันล่วงหน้า 7 วัน และ 3 วัน และ 1 วันก่อนสอบ เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าให้นักศึกษาเตรียมตัว
สอบได้ทัน 

 


