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

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide และกำร
ทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด    [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล    [ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   
ที่อยู่ ต ำบลคอหงส์   อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ  90110 
โทรศัพท์ 074 287826    โทรสำร 0-7428-7900  เว็บไซต์ www.fms.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  1. นำงสำวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
    2. นำงสำวเพียงพิศ สุกแดง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
    3. นำยสุทธิพันธ์ กัณวเศรษฐ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ผู้ประสานงานหลัก นำงสำวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์   
โทรศัพท์ 074-287826   โทรสำร 0-7428-7900  มือถือ 088 135 3080     อีเมล tippawan.p@psu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1) กำรน ำปัญหำหน้ำงำนที่เกิดขึ้นจริง น ำมำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำ และหำวิธีกำรจัดกำร ทั้งรูปแบบกำรด ำเนินงำน 
ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมหลักปฏิบัติ PDCA วิเครำะห์จัดกำรปัญหำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ปัจจุบัน กระบวนกำรด ำเนินกำร
จัดสอบจำกจุดเริ่มต้นนับ 0 น ำมำสู่กำรปรับปรุง พัฒนำงำน เพ่ือประสิทธิภำพกำรท ำงำนที่ดีขึ้น ท ำให้ลดระยะกำรปฏิบัติงำน เพ่ิม
ควำมสะดวกให้แก่ ผู้ปฏิบัติงำน นักศึกษำ และผู้บริหำรระดับคณะ ได้อย่ำง Real-Time  

2) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำประยุกต์ใช้  เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำน แก้ปัญหำควำมซ้ ำซ้อน  ลดขั้นตอนกำร
ท ำงำน และมีสะดวก รวดเร็วส ำหรับผู้ใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติงำน น ำไปสู่กำรจัดท ำระบบรำยงำนผลกำรสอบ เพ่ือป้องกันและติดตำม
นักศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ  และกำรคุมสอบออนไลน์ 
ประสิทธิผล   

1) มีกำรพัฒนำระบบรับสมัครสอบและรำยงำนผลสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษของ ระดับคณะ และเป็นคณะแรกใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ที่พัฒนำระบบ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสะดวก  นักศึกษำมีกำรใช้งำนง่ำย  

2) มีกำรบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรสอบ ควบคุมกำรสอบ ที่เข็มงวด และสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่ำงสะดวก ง่ำย 
3) มีกระบวนกำร ระบบรำยงำนผล สรุปผลกำรสอบ สำมำรถติดตำมนักศึกษำได้อย่ำงสะดวก ง่ำย  
4) ผู้บริหำรสำมำรถดูผลกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษภำพรวมคณะ ได้อย่ำงสะดวก ทันที  
5) ผลกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ คณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ในระดับที่ดี ทุกระดับชั้นปี  

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : กำรบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ นักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร    

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี

คุณภำพและควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กำรบัญชี และรัฐประศำสนศำสตร์ โดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภำยใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล ด้วยบุคลำกรที่มีศักยภำพและหลำกหลำยสำขำวิชำ ส่งเสริมกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือองค์กรวิชำชีพ และกำรแก้ปัญหำของสังคมและชุมชน ด้วยท ำเลที่ตั้งในศูนย์กลำงเศรษฐกิจภำคใต้  มีวิสัยทัศน์ 
สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำระดับประเทศด้ำนกำรจัดกำร และพันธกิจ สร้ำงบัณฑิต นักบริหำร และผู้ประกอบกำรที่มีภำวะผู้น ำ มีสมรรถนะ
ดิจิทัล มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับรองมำตรฐำนสำกล ตลอดจนสร้ำงงำนวิจัย พัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำร และบริกำรวิชำกำร ในกำรขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยมีค่านิยม PRIDE    
P = Professionalism R = Research I = Integrity D = Diversity E = Excellence  
  ด้วยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ได้ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนและแนวปฏิบัติกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ เพ่ือส ำเร็จ
กำรศึกษำ หลักสูตรระดับปริญญำตรี โดยเริ่มใช้กับนักศึกษำ ที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งนักศึกษำจะต้องผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  ซึ่งปัจจุบันงำนบริกำรกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้นักศึกษำใช้โปรแกรม Tell Me More ซึ่งเป็น
เกณฑ์หนึ่ งตำมเกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษฯ ที่สำมำรถใช้ได้ โดยมีกำรจัดสอบ ทั้ง Placement Test ,Progress Test  และ 
Achievement test และ PSU ENGLISH TEST ซึ่งปัจจุบันมีจ ำนวนนักศึกษำเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปีกำรศึกษำ 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญ 

1) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ก ำหนดให้มีกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ เพ่ือส ำเร็จกำรศึกษำโดยเริ่มจำกนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป กำรด ำเนินงำนกำรจัดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ เป็นภำระงำนใหม่ที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน เริ่มต้นจำก
นักศึกษำรหัส 59 รุ่นแรก เมื่อมีจ ำนวนนักศึกษำเพ่ิมขึ้นแต่ละปีกำรศึกษำ ตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นมำ ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
ยุ่งยำก ซ้ ำซ้อน ข้อมูล เกิดควำมไม่สะดวก ทั้งตัวนักศึกษำ ผู้ปฏิบัติงำน และกำรติดตำมผลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประธำนหลักสูตร 
รวมทั้งระดับผู้บริหำร เช่น 1) กำรสมัครสอบ ข้อมูลมีควำมซ้ ำซ้อน ไม่สำมำรถจ ำกัดจ ำนวนกำรสมัครได้ กำรใช้ Google Form กำรเปิด-
ปิด กำรสมัครจะต้องด้วยกำรก ำหนดของผู้ปฏิบัติงำน 2) จ ำนวนนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำรมีจ ำนวนมำก 1 ใน 3 คณะ ของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทั้ง 5 วิทยำเขต 3) กำรเก็บข้อมูลผลกำรสอบด้วย Excel หรือ Google Sheet 4) กำรค้นหำนักศึกษำที่สอบ
ไม่ผ่ำน ไม่สะดวก 5) จ ำนวนนักศึกษำจะเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปีกำรศึกษำที่มีนักศึกษำใหม่ในแต่ละรุ่น 6) นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำน ปีที่ผ่ำนๆมำ 
สมทบกับนักศึกษำใหม่ 7) กำรติดตำม รำยงำผล มีควำมยุ่งยำก ซ้ ำซ้อน ใช้ระยะเวลำในกำรจัดท ำข้อมูลสรุปรำยงำนผลภำพรวม จำกผล
กำรสอบภำพรวมของคณะวิทยำกำรจัดกำร % กำรสอบผ่ำน ควำมตระหนัก ในกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ มี % ที่ดีทุกระดับชั้นปี 
เนื่องจำกมีกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรที่เป็นระบบ สำมำรถติดตำม ประเมินผล และด ำเนินกำรได้อย่ำงสะดวก 

2) กำรพัฒนำระบบรับสมัครสอบ กำรรำยงำนผลกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ และ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เข้ำมำประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนลดขั้นตอนกำรท ำงำน นักศึกษำท ำให้มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรสมัครสอบ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้อย่ำง Real-Time ระบบสำมำรถแสดงรำยงำนผลกำรสอบเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ ประเมิน ติดตำม เป็นประโยชน์  
ทั้งในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ประธำนหลักสูตร และผู้บริหำร 

3) กำรพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษของคณะ กำรปรับเปลี่ยน กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
กำรคุมสอบ จำกปัญหำที่พบตั้งแต่เริ่มมีกำรจัดสอบในปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นมำที่มีกำรแก้ไข ปรับปรุงมำเรื่อย  
ณ ปัจจุบันปีกำรศึกษำ 2562 ได้มีกระบวนกำรที่ชัดเจน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
 จำกปี 2559 ที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ เพ่ือส ำเร็จกำรศึกษำโดยเริ่มจำกนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป กระบวนกำรด ำเนินกำรงำนกำรจัดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อนเพ่ิมขึ้นในทุก ๆภำค
กำรศึกษำ  กำรใช้กระบวนกำร PDCA วิเครำะห์ปัญหำ น ำไปสู่กระบวนกำรจัดกำรแก้ไข พัฒนำ ปรับปรุง วิธีกำร โดยกำรน ำเทคโนโลยี 
และน ำปัญหำที่เจอในแต่ละภำคกำรศึกษำ มำแก้ปัญหำและหำวิธีป้องกัน ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำน จำกปีกำรศึกษำ 2559 ท ำให้ผลกำร
ติดตำมกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษดีขึ้น จำกระบบเดิม  และปัญหำที่เกิดขึ้น น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ กำรใช้บริกำรของนักศึกษำ กำรรำยงำนผลแก่ประธำนหลักสูตร คณะกรรมกำรประจ ำคณะ เป็นต้น  
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3) เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติงาน ก่อน-หลัง 
ล าดับ ปัญหา ก่อน หลัง 

1 กำรรับสมัครนักศึกษำ
ในกำรสอบวัดควำมรู้
ภำษำอังกฤษ 

ใช้Google Form 
-ไม่สำมำรถจัดกัดจ ำนวนได้ 
-ไม่สำมำรถเปิด-ปิดระบบได้  
-นักศึกษำกรอกข้อมูลหลำยส่วน ไม่สะดวก และ
ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดข้อมูล 

พัฒนาระบบ 
 -จ ำกัดจ ำนวนสมัครได้ 
- สร้ำง รอบ กลุ่ม กำรสอบได้ 
- จ ำกัด วันเปิด-ปิด ระบบรับสมัครได้ 
- นักศึกษำใช้ Account ส่วนตัว นศ. Login และเลือกกลุ่มที่
ต้องกำรสมัครสอบ ใช้งำนง่ำย สะดวก รวดเร็ว 

2 กำรน ำข้อมูลกำรสอบ
ไปใช้งำน 

Export ข้อมูลกำรสมัคร จำก Google form 
แยกรหัส แยกรุ่ นกำรสอบ ข้อมูลส่ วนตั ว
นักศึกษำผิดพลำด เนื่องจำกเป็นกำรกรอกข้อมูล 

Export รำยชื่อนักศึกษำสมัครสอบ สำมำรถเลือก กลุ่ม รอบที่
ต้องกำรได้ ข้อมูลนักศึกษำมีควำมถูกต้อง เนื่องจำกดึงจำกระบบ
ส่วนกลำง 

3 กำรจัดท ำสรุปรำยงำน
ผลกำรสอบควำมรู้
ภำษำอังกฤษ 

สรุปข้อมูลโดยใช้Excel มีแยก ช่ือแต่ละปี
กำรศึกษำ แต่ละสำขำ และจัดข้อมูลรำยงำน
ภำพรวม วิเครำะห์สรุปจ ำนวน กำรสอบสอบ  
ไม่ผ่ำน แยกตำมสำขำ แยกตำมช้ันปี โดยใช้สูตร 
ใน Excel 

ระบบท ำกำรดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกลำง รำยงำนผลกำรสอบ   
สำมำรถค้นหำ แยกตำมรุ่นปีกำรศึกษำ สำขำ ได้ และมีรำยงำน
สรุปภำพรวม อัตโนมัติ เมื่อผลกำรสอบถูกบันทึกในระบบ 

4 รำยงำนสรุป ผลกำร
สอบวัดควำมรู้
ภำษำอังกฤษ เสนอ
ผู้บริหำร 

สรุปข้อมูลผ่ำน Excel แชร์ผ่ำน Google Drive  
ไม่สำมำรถค้นหำตำมข้อมูลที่ต้องกำรได้ 

ระบบแสดงผล สรุปผลกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษสำมำรถ
รำยงำนผลแบบ Real Time ให้กับผู้บริหำรทรำบทันที ค้นหำได้
ตำม รุ่นปีกำรศึกษำ สำขำ สอบผ่ำน ไม่ผ่ำน  ท ำให้สำมำรถ
ติดตำมนักศึกษำ กลุ่มสอบไม่ผ่ำนได้อย่ำงสะดวก ผ่ำนกำรติดตำม
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประธำนหลักสูตร เป็นต้น  

5 แนวทำงด ำเนินกำรจัด
สอบ  กำรควบคุม
สอบกำรสอบวัด
ควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
(ข้อสอบออนไลน์) 

ปี 2559-2560 
เจ้ำหน้ำที่ควบคุม จ ำนวน 2 ท่ำน ต่อหนึ่งห้อง 
ปัญหำที่พบ เช่น 
- นศ.ไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ และจ ำไม่ได้
สอบผ่ำนแล้วหรือไม่ จึงด ำเนินกำรสอบซ้ ำ  

- ควำมผิดพลำดของข้อมูล กำรกรอกข้อมูล
สมัครสอบผิด ท ำให้ช่ือไม่ตรงกับฐำนข้อมูล 
เสียเวลำในกำรแก้ไข 

ปี 2561 เป็นต้นมำ - เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 2 คน  
- มีเครืองมือเทคโนโลยี โปรแกรม ควบคุมกำรสอบออนไลน์ในกำร 
Monitor หน้ำจอ 
- ตรวจสอบรำยชื่อนักศึกษำก่อนเข้ำห้องสอบ ตรงกับรำยช่ือท่ี
สมัครสอบ 
- ไม่อนุญำตพกเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสำร และอื่น ๆ เข้ำห้องสอบ 
- มีกำรตรวจสอบผลกำรสอบจำกระบบAccount ตรงกับข้อมูล
รำยช่ือนักศึกษำเข้ำสอบหรือไม่ 
- นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรสอบของนักศึกษำผ่ำนระบบ  

6 แนวทำงกำรติดตำม
นั กศึ กษำ  ในกำ ร 
ส อ บ วั ด ค ว ำ ม รู้
ภำษำอังกฤษ 
 

 

ปี 2559-2560 กำรสรุปรำยงำนมีควำมยุ่งยำก 
ผ่ำน Excel นักศึกษำ ไม่สะดวกในกำรค้นหำ
ข้อมูลตัวเอง และกำรติดตำมของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ ประธำนหลักสูตร  ท ำให้ข้อมูลมีล้ำช้ำ  

ปี 2561 เป็นต้นมำ  ระบบสำมำรถตรวจสอบได้ง่ำย สำมำรถ
ติดตำมนักศึกษำ ท่ีสอบไม่ผ่ำนภำษำอังกฤษ ให้เร่งด ำเนินกำรใน
กำรเข้ำสอบแต่ละรอบที่คณะจัด ท ำให้นักศึกษำมีควำม
กระตือรือร้น มำกขึ้น ส่งผลให้คณะ สำมำรถติดตำมนักศึกษำรุ่น
แรกรหัส 59 สำมำรถสอบผ่ำนวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษผ่ำน 100% 
ในภำคกำรศกึษำที่ 1/2562 เป็นคณะที่มีนักศึกษำจ ำนวนมำก แต่
อยู่ระดับ 1 ใน 5 ของคณะที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 100 % ของ
รุ่นแรก และรุ่นๆต่อ ๆมำกกว่ำ 60 % ที่สอบสอบผ่ำน 

ผลลัพธ์กำรกำรปฏิบัตเิมื่อน ำระบบเข้ำมำใช้  

รุ่นรหัส 
จ านวน 

นักศึกษาก าลังศึกษา 
จ านวน 

ที่สอบผ่าน 
จ านวน 

นักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

นักศึกษาที่สอบผ่าน 
59 724 724 0 100.00 
60 738 682 56 92.41 
61 609 500 109 82.10 
62 666 466 200 69.97 

 


