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ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ชื่อผู้เขียน 1. นางสาวดวงพร  วงษ์สวัสดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 

2. นางสิริน  จันทผลึก   ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
3. นางสาวฉัตรทิพย์  วิเศษ  ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก าหนดให้นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป 
ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านในระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา พร้อมทั้งได้ด าเนินการ 
จัดกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการ
ส ารวจ ออกแบบ Focus Group จัดท าแผน ก ากับ ควบคุม ติดตาม รายงาน ทบทวน ทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้นักศึกษารหัส 59 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ิมขึ้น โดย จากเดิม  
ในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 8.76 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 17.68 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 85.67 และ 
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 99.66 ทั้งนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะยังคงด าเนินการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาต่อไป 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 
 โครงสร้างขององค์กร 

 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษาและ
กิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้อ านวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

งานทะเบียนและ
ประมวลผล งานสนับสนุนวิชาการ

วิเทศสัมพันธ์ วิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

สหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชพี/

โครงงานนักศึกษา
รับนักศึกษาใหม่

งานพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเก่าสัมพันธ์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

บทความฉบับเต็ม (Full Paper) 



 

  2 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในป ีพ.ศ. 2570 
ค่านิยม 
PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 

  P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ 
1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม 
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
3. มุ่งม่ัน ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 

S - Social Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. เป็นที่พ่ึง และชี้น าสังคม 
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 

U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว 
1. มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
3. ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

 วัฒนธรรม 
  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
 พันธกิจ 
  พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ  ซื่อสัตย์  มีวินัย ใฝ่ปัญญา  
จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
 
 สินค้า บริการที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้ลูกค้า 
 กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาทางด้านวิชาการ มีสินค้าและบริการที่ส าคัญคือ จัดกิจกรรม
เพ่ือยกระดับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี จ านวน 3,547 คน ซึ่งประกอบไปด้วย การบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการเรียน
การสอน  การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมี
รายละเอียดสินค้า บริการ ที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้ลูกค้า ดังนี้  
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สินค้า บริการที่ส าคัญ กลไกในการส่งมอบให้ลูกค้า 

1. การบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน 
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 50% ของรายวิชา 
ชั่วโมง Extra Activity ในรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวด
ศึกษาทั่วไป 

เพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฎิบัติการในรายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตร อีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สัดส่วนคะแนนร้อยละ 5 ในทุกรายวิชาที่บูรณาการ บูรณาการโปรแกรม Tell Me More กับรายวิชา 
ป้ายและแบบฟอร์มต่างๆ สร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น การท า

ป้ายและแบบฟอร์มต่างๆ เป็น 2 ภาษา 
การให้ค าปรึกษานักศึกษาที่มีผลคะแนนไม่ เป็นไป 
ตามเกณฑ์ฯ 

จัดตั้ง Service Center เพ่ือให้บริการและให้ค าปรึกษา
นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

2. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม Be Inspired by VP Ep.1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในทุกปี
การศึกษา โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรม English is Fun กิจกรรม เช่น ดูหนัง ร้องเพลง ท าอาหาร เล่นเกมส์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับทัศนคติให้นักศึกษามีความชอบ
และสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

Be Inspired by Our Alumni : English Learning 
Path Ep.1 

การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษจาก
ประสบการณ์ของศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

สอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ Tell Me More การสอนเสริมภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ จ านวน 15 – 20 ชั่วโมง ก่อนการสอบวัด
ระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me More 

Be Inspired by VP Ep.2 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษจาก
ประสบการณ์ของคณะผู้บริหารของวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

English Skills Development การสอนเสริมภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 ชั่วโมง ก่อนการสอบวัด
ความก้าวหน้า (Progress Test) โปรแกรม Tell Me 
More 
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สินค้า บริการที่ส าคัญ กลไกในการส่งมอบให้ลูกค้า 
Grammar Brain Map การสอนเสริมภาษาอังกฤษในระดับ Advanced  พร้อม

ทั้งกิจกรรมภาษาอังกฤษ จ านวน 12 ชั่วโมง ก่อนการ
สอบ PSU English Test 

การแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ (PSU Spelling Bee) การแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ 
3. การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (โปรแกรม Tell Me More และ การสอบ PSU English Test) 
ตารางสอบและห้องสอบตามตารางสอบ จัดตารางสอบแยกเป็นสาขา ชั้นปี ตามจ านวน

คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ส าหรับห้องสอบ/สื่อแนะน าข้ันตอนการเข้าสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ โดยตรวจสอบอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์/สื่อแนะน าขั้นตอนการเข้าสอบ ให้มีความ
พร้อมส าหรับการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

ห้องสอบ จัดเตรียมห้องสอบ ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งท าความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้
มีความพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

การสอบ จัดกรรมการคุมสอบอย่างน้อยห้องละ 2 ท่าน ชี้แจง
กระบวนการและข้ันตอนการคุมสอบให้กรรมการทราบ 
ด าเนินการจัดสอบ โดยจัดท าสื่อแนะน าขั้นตอนการเข้า
สอบ เพื่อให้การชี้แจงถูกต้องตรงกันทุกห้องสอบ 

คะแนนสอบ - โปรแกรม Tell Me More นักศึกษาทราบผลการสอบ
ทันทเีมื่อสอบเสร็จ 
- การสอบ PSU English Test แจ้งผลการสอบ 
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการตรวจข้อสอบแล้วเสร็จ  

 

รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
1. รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   PSU Quality Award 2009 แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  

(Best Practice) ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต เรื่อง โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการบ่มเพาะ
นักศึกษาแบบองค์รวม  

2. รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  PSU Quality Award 2011 แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  
(Best Practice) ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาแกนน าด้านจิตตปัญญาศึกษา 
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3. ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน ในเวทีการประชุมระดับชาติ  ประจ าปี  2555  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการจัดประชุมวิชาการด้านกิจการนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง บทบาทของ
นิสิตนักศึกษาต่อการพัฒนาสังคม  ผลงานที่น าเสนอได้แก่  เรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาแกนน า 
ด้านจิตตปัญญาศึกษา 

4. รางวัลหน่วยงานที่ได้รับ Best Practice ที่มีหน่วยงานอ่ืนน าไปต่อยอดปรับใช้ เรื่องการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาแกนน าด้านจิตตปัญญาศึกษา เนื่องในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที ่1 ประจ าปี 2557 

5. รางวัลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการ Lean มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU Lean 
Conference 2016) รางวัลรองชนะเลิศ จากผลงาน เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

6. รางวัลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการ Lean มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU Lean 
Conference 2016) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน เรื่องการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการของ
องคก์รกิจกรรมนักศึกษา 

7. รางวัลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการ Lean มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU Lean 
Conference 2016) รางวัลชมเชย จากผลงาน เรื่อง Lean กระบวนการผลิตข้อสอบ 

8. รางวัลการประกวดนิทรรศการ Show & Share : PSU Happy Station  ครั้งที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากนิทรรศการ ศิลปะแห่งชีวิต โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ 

9. รางวัลการประกวดนิทรรศการ Show & Share : PSU Happy Station  ครั้งที่  4 รางวัลชมเชย 
จากนิทรรศการ ศิลปะแห่งชีวิต โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ 

 
3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เหตุผลส าคัญมี  2 ประการ 
ประการแรก คือการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และ
ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน ประการที่ 2 คือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จึงท าให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นลูกค้าที่ส าคัญ 
ของกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยมีความต้องการและความคาดหวังให้สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและมีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือส าเร็จการศึกษา 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและ

แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให้วิทยาเขต/
คณะจัดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดสอบโปรแกรม Tell Me More จ านวน 3 ครั้ง 
คือ การสอบวัดระดับ (Placement Test) การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Test) โดยนักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามตารางที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก าหนด เมื่อสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีนักศึกษารหัส 59 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพียง
ร้อยละ 8.76 ของนักศึกษาทั้งหมด 

 
  

จัดสรร Licenses 

โปรแกรม Tell Me More

จัดสอบ 

Placement Test

จัดสอบ 

Progress Test

จัดสอบ 

Achievement Test

คะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ

ร้อยละ 8.76

รายงานคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ทราบ
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

 
จากกระบวนการที่ได้ปฏิบัติในอดีต พบว่าการให้นักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่มี

กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ท าให้ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จึงได้ก าหนดให้ด าเนินการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ทบทวนผลการด าเนินงาน
ในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ออกแบบส ารวจเพ่ือ Focus 
Group ความต้องการยื่น
ผลการสอบภาษาอังกฤษ

เพ่ือส าเร็จการศึกษา 

การบูรณาการการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษกับ

การเรียนการสอน

กิจกรรม Be Inspired 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสอนเสริม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ

Tell Me More

จัดสรร Licenses
โปรแกรม Tell Me More

จัดสอบ 
Placement Test

รายงานคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ทราบและพิจารณาแนวการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรม Be Inspired เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรม English Skills 
Development  

จัดสอบ 
Progress Test

รายงานคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ทราบและพิจารณาแนวการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรม 
PSU Spelling Bee

จัดสอบ 
Achievement Test

คะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ
ร้อยละ 99.66

รายงานคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ทราบ



 

  8 

กระบวนการที่ 1 ทบทวนผลการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับทราบผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 59 

ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่านักศึกษามีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพียงร้อยละ 8.76 
ของนักศึกษารหัส 59 ทั้งหมด จึงได้ทบทวนแผนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานด้านพัฒนาทักษะ 
ทางภาษาอังกฤษพร้อมทั้งก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  
 
 กระบวนการที ่2 ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดนโยบาย
และแผนการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการด าเนินงาน  ออกแบบส ารวจเพ่ือ Focus Group ความต้องการยื่นผลการสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาและน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับความต้องการของนักศึกษา 

2. ก าหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน 
3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งปีการศึกษา 
4. จัดกระบวนกรจัดสอบพร้อมก าหนดปฏิทินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

เพ่ือให้การจัดสอบภาษาอังกฤษเป็นระบบ 
5. เมื่อด าเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นทุกครั้ง ให้รายงานผลการสอบให้คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี เพ่ือทราบและพิจารณาเห็นชอบแนวทางและแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาแบบ Focus Group 
 
กระบวนการที่ 3 ด าเนินการตามนโยบายและแผนการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 1. จัดท าแผนการด าเนินงาน  ออกแบบส ารวจเพ่ือ Focus Group ความต้องการยื่นผลการสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาและน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับความต้องการของนักศึกษา 
  1.1 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. การบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน   
ทบทวนผลการด าเนินงาน             
ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

            

เพิ่มจ านวนช่ัวโมงปฎิบัติการในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไปในทุก
หลักสูตร อีก 1 ช่ัวโมง จากเดิม 2 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ เป็น 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

            

บูรณาการโปรแกรม Tell Me More กับ
รายวิชา 

            

สร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เช่น การท าป้ายและแบบฟอร์มต่างๆ เป็น 2 
ภาษา 
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กิจกรรม ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
จัดตั้ง Service Center เพื่อให้บรกิารและ
ให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีมผีลคะแนนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

            

2. การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
English is Fun             
Be Inspired by Our Alumni : English 
Learning Path Ep.1 

            

สอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Tell 
Me More  

            

Be Inspired by Our Alumni : English 
Learning Path Ep.2 

            

English Skills Development              
Grammar Brain Map             
การแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ (PSU 
Spelling Bee) 

            
 

3. การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
การสอบวัดระดบั (Placement Test) 
โปรแกรม Tell Me More ส าหรบันักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 

            

การสอบวัดระดบั (Placement Test) 
โปรแกรม Tell Me More ส าหรบันักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2-4 

            

การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) 
โปรแกรม Tell Me More 

            

การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Test) โปรแกรม Tell Me More  ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

            

การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Test) โปรแกรม Tell Me More  ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 

            

การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน ์             
 

 1.2 ออกแบบส ารวจเพ่ือ Focus Group ความต้องการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จ
การศึกษา ของนักศึกษา โดยแบบส ารวจนี้จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความต้องการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะน าผลการ
ส ารวจนี้ไปใช้ในการพิจารณาจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาให้มากที่สุด ซึ่งจากผลการส ารวจดังกล่าว นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการยื่นผลสอบโดยใช้คะแนนจาก
โปรแกรม Tell Me More 
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2. ก าหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน 
จากนโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนา

ทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดให้บูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการเรียน
การสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฎิบัติการในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตร อีก 1 ชั่วโมง จากเดิม 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยให้
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  
เป็นผู้ช่วยสอน (TA) เพ่ือสร้างความใกล้ชิด คุ้นเคยแบบพี่กับน้อง 

2.2 ให้น าคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell Me More  มาบูรณาการกับ
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานหรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่หลักสูตรก าหนด โดยให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดสัดส่วนคะแนน 
ร้อยละ 5 ในทุกรายวิชาที่บูรณาการ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More มากขึน้ 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา  
โดยปีการศึกษา 2562 มีจ านวนรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 327 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 41.29  
ของรายวิชาทั้งหมด จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งปีการศึกษา 
จากนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแบ่งเป็นชั้นปีและตามความสนใจของนักศึกษา  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
- จัดกิจกรรม Be Inspired by VP โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยาย 
- จัดกิจกรรม English is Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสนุกๆ เช่น ดูหนัง ร้องเพลง ท าอาหาร เล่นเกมส์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับทัศนคติให้นักศึกษามีความชอบและสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
- จัดสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me More เพ่ือวัดระดับภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษา 
3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
- ออกแบบส ารวจความต้องการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา เพ่ือส ารวจ  

ความต้องการการยื่นผลการสอบของนักศึกษา ซึ่งจากผลการส ารวจดังกล่าว นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการยื่นผลสอบ
โดยใช้คะแนนจากโปรแกรม Tell Me More 

3.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
- จัดกิจกรรม Be Inspired by Our Alumni : English Learning Path ซึ่ งเป็นการแบ่ งปัน

ประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ  
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

- เนื่องจากนักศึกษาบางสาขาไม่มีรายวิชาภาษอังกฤษ ท าให้นักศึกษาไม่ได้ทบทวนบทเรียนวิ ชา
ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ  จ านวน 15 – 20 ชั่ วโมง โดยมีอาจารย์สาขา
ภาษาต่างประเทศเป็นผู้สอน ซึ่งกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ผ่านการเรียนการสอนเท่านั้น ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือให้นักศึกษามีความสนใจมากยิ่งขึ้น  
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3.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 

สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงเร่งพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ 1 
ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่  1 (Be Inspired by Our 
Alumni : English Learning Path Ep.1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีแรงบันดาลในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษา อังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการเรียน
และในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

- กิ จกรรม English Skills Development  จ านวน  12 ชั่ ว โมง เพ่ือ เร่ งยกระดับ พ้ืนฐาน 
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัว  
ในการสอบภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้ กิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น โครงการแข่งขันสะกดค า
ภาษาอังกฤษ (PSU Spelling Bee) ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 
4. จัดกระบวนกรจัดสอบพร้อมก าหนดปฏิทินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  

เพ่ือให้การจัดสอบภาษาอังกฤษเป็นระบบ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดปฏิทินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  

โดยแบ่งเป็นการสอบโปรแกรม Tell Me More และการสอบ PSU English Test รายละเอียดดังนี้ 
4.1. โปรแกรม Tell Me More จ านวน 3 ครั้ง/ปีการศึกษา ได้แก่  
- การสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me More ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1  

จะจัดในโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
- การสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me More ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 

ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของภาคการศึกษาท่ี 1  
- การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ส าหรับนักศึกษามีชั่วโมงการเข้าใช้โปรแกรม 

ตามท่ีก าหนด ในระหว่างสัปดาห์ที่ 12 – 13 ของภาคการศึกษาท่ี 1 
- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์  (Achievement Test) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  4 ในสัปดาห์ที่  14  

ของภาคการศึกษาท่ี 1  
- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในระหว่างสัปดาห์

ที ่10 – 11 ของภาคการศึกษาท่ี 2  
 
ทั้งนี้  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  

โดยโปรแกรม Tell Me More ดังนี้ 
- การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) นักศึกษาจะต้องเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More  

ให้ครบตามท่ีก าหนดก่อนจึงมีสิทธิ์เข้าสอบได ้
- นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลา สถานที ่ที่ก าหนด 
- หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวันและเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตเลื่อนสอบ

ก่อนวันสอบจริง อย่างน้อย 3 วันท าการ 
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4.2 การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ จะจัดให้นักศึกษา ชั้นปีที่  3 และยังเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าสอบ โดยก าหนดจัดสอบในสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของภาคการศึกษาที่ 2 
ของทุกปีการศึกษา  

 
ทั้งนี้ ในการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จะก าหนดตารางการเข้าสอบของ

นักศึกษาพร้อมทั้ งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบให้นักศึกษาทราบก่อนการสอบอย่างน้อย  2 สัปดาห์  
ในประกาศดังกล่าวจะระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่ เวลา และห้องสอบ หากนักศึกษาไม่สามารถ 
เข้าสอบได้ตามวันและเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตเลื่อนสอบก่อนวันสอบจริง อย่างน้อย 3 วันท าการ 

 
กระบวนการที่ 4 รายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
เมื่อด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเมื่อด าเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นทุกครั้ง ได้รายงานผลการสอบ

ให้คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือทราบและพิจารณาเห็นชอบแนวทางและแผนการด าเนินการ
พัฒนานักศึกษาแบบ Focus Group 

 
กระบวนการที่ 5 ทบทวนผลการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เมื่อด าเนินการครบทั้ง 4 กระบวนการแล้ว คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ทบทวนผลการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   เพ่ือวิเคราะห์ผล 
การด าเนินงานและปัญหาในการด าเนินการตามกระบวนการ เพ่ือป้องกันปัญหามิให้เกิดซ้ า พร้อมทั้งน ามาเป็น
แนวทางและปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป เพ่ือให้มีประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

จากกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ท าให้นักศึกษารหัส 59 
ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษา 
โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพียงแค่  
102 คน คิดเป็นร้อยละ 8.76 และในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดถึง 1,160 คน คิดเป็นร้อยละ 99.66 มีนักศึกษา ดังปรากฏ ในแผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษา 
รหัส 59 ที่มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รหัส 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาผู้ที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ฯ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รหัส 59 102/1,164 8.76 206/1,164 17.70 998/1,164 85.74 1,160/1,164 99.66 
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แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษารหัส 59 ที่มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 
 ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.34  
มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ การศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษาจึงมี โอกาสสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษอีกครั้งในปีการศึกษา 2563 
  

เมื่อด าเนินการตามกระบวนการทั้งสิ้นแล้ว ได้น าจ านวนร้อยละของนักศึกษาที่มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ
ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด ไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีใกล้เคียงกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

วิทยาเขต 
จ านวนนักศึกษารหัส 59 ผู้ที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ฯ 

ปีการศึกษา 2559 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2560 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2561 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2562 
(คิดเป็นร้อยละ) 

สุราษฎร์ธานี 8.76 17.70 85.74 99.66 
ภูเก็ต 30.90 46.96 54.43 76.21 
ตรัง 11.19 48.86 86.48 95.90 

 
  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

8.76
17.70

85.74

99.66

รหัส 59



 

  14 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษารหัส 59 ที่มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ของทั้ง 3 วิทยาเขต 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

  
จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้น พบว่าในปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีจ านวนร้อยละ 

ของนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดน้อยที่สุดคือร้อยละ 8.76 แต่เมื่อ 
ได้ด าเนินการจัดกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษครบตามกระบวนการแล้ว พบว่าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
มีจ านวนร้อยละของนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมากที่สุดคือ 
ร้อยละ 99.66 
 

ในขณะเดียวกันกระบวนการดังกล่าวยังท าให้นักศึกษารหัส 60 - 62 ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑฯ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รหัส 
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาผู้ที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ฯ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รหัส 60 101/929 10.87 626/929 67.38 827/929 89.02 
รหัส 61 - - 132/693 19.05 377/639 54.40 
รหัส 62 - - - - 166/761 21.81 
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แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษารหัส 60 - 62 ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จากเดิมร้อยละ 8.76 เป็นร้อยละ 99.66 เป็นความส าเร็จจากการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านกระบวนการส ารวจ ออกแบบ Focus Group จัดท าแผน ก ากับ ควบคุม ติดตาม 
รายงาน ทบทวน ทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะ/หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้ โดยบูรณาการ
กับกิจกรรมและงานประจ า ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ด าเนินการภายใต้
กระบวนการที่ส าคัญ 5 ประการคือ 

1. ส ารวจ ออกแบบจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2. จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการสอบภาษาอังกฤษและผลการเรียนเป็นรายบุคคล 

3. รับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และนักศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
4. ทบทวนและประมวลผลกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
5. ควบคุมกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งหมด หากมีกระบวนการใดมีข้อบกพร่องหรือ 

ไม่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละบุคคล จะด าเนินการตามกระบวนการจากข้อที่ 1 – 4 อีกครั้งหนึ่ง โดยจะวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งใช้เครื่องมือหรือกระบวนการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วย  เช่น  
การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล เป็นต้น 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
1. ควรอธิบายเพิ่มเติมถึงเบื้องหลังให้ทราบว่า กว่าจะท ามาได้ถึงวันนี้นั้นต้องฟันฝ่าถึงปัญหา อุปสรรค 

ใดๆ มาบ้างและมีแนวทางในการแก้ไขอยา่งไร 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข 

การจัดกิจกรรมในช่วงแรกๆ ไม่ได้รับความสนใจ
เท่าท่ีควร 

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ผ่านทาง คณะ 
สาขาวิชา และผ่าน Social Media 

โปรแกรม Tell Me More เป็นโปรแกรมการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง จากเดิมไม่มีการน าผลคะแนน
ไปบูรณาการกับรายวิชา ท าให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม
เพ่ือพัฒนาตนเองค่อนข้างน้อย 

บูรณาการผลการสอบจากโปรแกรม Tell Me More กับ
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานหรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่
หลักสูตรก าหนด เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม 
Tell Me More มากยิ่งขึ้น 

การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เดิมใหน้ักศึกษา 
เข้าใช้งานด้วยตนเองตามอัธยาศัย ยังไม่เป็นระบบ 

- จัดระบบการสอบโดยท าตารางสอบพร้อมทั้งประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบให้นักศึกษาทราบผ่านทาง คณะ 
สาขาวิชา และผ่าน Social Media  
- จัดตารางคุมสอบและแนวปฏิบัติของให้กรรมการคุม
สอบอย่างเป็นระบบ 

 
9. ความท้าทายต่อไป 
 จากกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว พบว่ากระบวนการทั้ง 5 กระบวนการ  
ต้องใช้เวลา 4 ปีการศึกษา ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่าน  
ตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะมีนักศึกษาตกค้างค่อนข้างสูง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
จึงมีนโยบายให้น ากระบวนการที่ 4 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ในกระบวนการและวิธีปฏิบัติ
ที่ได้ปรับปรุงใหม่ มาปรับปรุงอีกครั้ง โดยให้จัดโครงการทั้งหมดเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัตทิี่ไดร้ับการปรับปรุงใหม่ ความท้าทายต่อไป 
สถานการณ์ปกต ิ สถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจาก COVID-19 

กระบวนการที่ 1 ทบทวนผลการด าเนินงานในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัติทีไ่ด้รับการปรับปรุงใหม่ 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัติทีไ่ด้รับการปรับปรุงใหม่ 

กระบวนการที่ 2 ก าหนดนโยบายในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงาน ออกแบบส ารวจเพื่อ Focus 
Group ความต้องการยื่นผลการสอภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จ
การศึกษา ของนักศึกษาและน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา 
   2. ก าหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน 
  3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งปี
การศึกษา 
   4.  จัดกระบวนการจัดสอบพร้อมก าหนดปฏิทินการจัดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้การจัด
สอบภาษาอังกฤษเป็นระบบ 
   5. เมื่อด าเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นทุกคร้ัง ให้รายงานผลการ
สอบให้คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อ
ทราบและพิจารณาเห็นชอบแนวทางและแผนการด าเนนิการ
พัฒนานักศึกษาแบบ Focus Group 

 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัติทีไ่ด้รับการปรับปรุงใหม่ 

 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัติทีไ่ด้รับการปรับปรุงใหม่ 

กระบวนการที่ 3 ด าเนินการตามนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงาน ออกแบบส ารวจเพื่อ Focus 
Group ความต้องการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จ
การศึกษา ของนักศึกษาและน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา 

 
 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัตไิด้รับการปรับปรุงใหม ่

 
 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัติทีไ่ด้รับการปรับปรุงใหม่ 

 



 

  18 

กระบวนการและวิธีปฏิบัตทิี่ไดร้ับการปรับปรุงใหม่ ความท้าทายต่อไป 
สถานการณ์ปกต ิ สถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจาก COVID-19 

   2. ก าหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน 
   - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพิ่มจ านวนชั่วโมง
ปฎิบัติการในรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ทุกหลักสูตร อีก 1 ชั่วโมง จากเดิม 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 3 
ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยให้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชัน้ปีที่ 
3 ขึ้นไป เปน็ผู้ชว่ยสอน (TA) เพื่อสร้างความใกล้ชดิ คุ้นเคย
แบบพี่กับน้อง 
 
 
 
   - ให้น าคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม 
Tell Me More  มาบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หรือรายวิชาอ่ืนๆที่หลักสูตรก าหนด โดยให้อาจารย์ผูส้อน
ก าหนดสัดส่วนคะแนนร้อยละ 5  
ในทุกรายวิชาที่บูรณาการ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้
โปรแกรม Tell Me More มากข้ึน 
 
   - ส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ผู้สอนจดัการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา โดยปีการศึกษา 2562  
มีจ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ทั้งสิ้น 327 รายวชิา คิดเปน็ร้อยละ 41.29 ของรายวิชาทั้งหมด 

 
 

   - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการเพิ่มจ านวนชั่วโมง
ปฎิบัติการในรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ทุกหลักสูตร เป็น 2 ชั่วโมง จากเดิม  
2 ชั่วโมง รวมเป็น 4  ชั่วโมง/สปัดาห์ โดยให้นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เป็นผูช้่วยสอน (TA) เพื่อ
สร้างความใกลช้ิด คุ้นเคยแบบพี่กับน้อง 
 
 
 
   - ให้น าคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม 
Tell Me More  มาบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หรือรายวิชาอ่ืนๆที่หลักสูตรก าหนด โดยให้อาจารย์ผูส้อน
ก าหนดสัดส่วนคะแนนร้อยละ 8  
ในทุกรายวิชาที่บูรณาการ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้
โปรแกรม Tell Me More มากขึ้น 
 
- ส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชาเพิ่มมากขึ้น ในรายวชิาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 

 
 

   - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการเพิ่มจ านวนชั่วโมง
ปฎิบัติการในรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ทุกหลักสูตร เป็น 2 ชั่วโมง จากเดิม  
2 ชั่วโมง รวมเป็น 4  ชั่วโมง/สปัดาห์ โดยให้นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เป็นผูช้่วยสอน (TA) เพื่อ
สร้างความใกลช้ิด คุ้นเคยแบบพี่กับน้อง โดยการจัดการเรียน
การสอนแบบ online ผ่านระบบ LMS System ผสมผสานกบั
การเรียนการสอนแบบปกติ ให้มีคุณภาพเทียบเคียงได้กบัการ
สอนแบบปกต ิ
   - ให้น าคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม 
Tell Me More  มาบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หรือรายวิชาอ่ืนๆที่หลักสูตรก าหนด โดยให้อาจารย์ผูส้อน
ก าหนดสัดส่วนคะแนนร้อยละ 8  
ในทุกรายวิชาที่บูรณาการ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้
โปรแกรม Tell Me More มากขึ้น 
 
- ส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชาเพิ่มมากขึ้น ในรายวชิาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัตทิี่ไดร้ับการ
ปรับปรุงใหม ่

ความท้าทายต่อไป 
สถานการณ์ปกต ิ สถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจาก COVID-19 

3. จัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ ตลอดทัง้ปีการศึกษา 
   3.1 นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 
   - จัดกิจกรรม Be Inspired by VP  
   - จัดกิจกรรม English is Fun  
   - จัดสอบวัดระดับ (Placement Test) 
โปรแกรม Tell Me More เพื่อวัดระดับ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
 
 
 
   3.2 นักศึกษาชั้นปทีี่ 2 
   - ออกแบบส ารวจความต้องการยื่นผลการ
สอบภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา เพื่อ
ส ารวจความต้องการการยื่นผลการสอบของ
นักศึกษา ซึ่งจากผลการส ารวจดังกล่าว 
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการยื่นผลสอบโดยใช้
คะแนนจากโปรแกรม Tell Me More 
 
 
 
 
 

 
 
   3.1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
   - ออกแบบส ารวจความต้องการยื่นผลการ
สอบภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา  
   - จัดกิจกรรม Be Inspired by VP  
   - จัดกิจกรรม English is Fun 
   - จัดกิจกรรม Basic English for Freshman 
   - จัดกิจกรรม English Skills Development 
จ านวน 15 – 20 ชั่วโมง 
 
   3.2 นักศึกษาชั้นปทีี่ 2 
   - จัดกิจกรรม Be Inspired by Our 
Alumni : English Learning Path  
   - จัดกิจกรรม English Communication 
Skill Development 
   - จัดกิจกรรม English Camp 
   - จัดกิจกรรม Intensive English Camp 
Ep.1 จ านวน 15 – 20 ชั่วโมง 
   - จัดกิจกรรม Grammar Brain Map จ านวน 
15 – 20 ชั่วโมง 
   - จัดกิจกรรม Intensive English Camp 
Ep.2 จ านวน 12 - 15 ชั่วโมง 

 
 
   การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจาก COVID-19 
จะจัดกิจกรรมตามความทา้ทายต่อไปในสถานการณป์กติ โดยปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
           - กิจกรรมฝึกอบรมจะจัดกิจกรรมผ่านระบบ online ให้มีคุณภาพเทียบเคียงได้กับ
ฝึกอบรมแบบปกต ิ
           - กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดกิจกรรมผ่านระบบ online ให้มีคุณภาพ
เทียบเคียงได้กับฝึกอบรมแบบปกติ โดยจะก าหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมท าแบบฝึกหัด 
online และท าใบงานเพื่อสรุปเนื้อความที่ไดจ้ากการฝึกอบรม 
          - กิจกรรมที่มีความจ าเป็นจะต้องจัดในรูปแบบ Face to Face จะด าเนนิการจัด
กิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมหลักที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ได้แก ่สถานที่จัดกิจกรรมมีระบบระบายอากาศที่ดีและท าความสะอาด
สถานที่จดักิจกรรมสม่ าเสมอ มีจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีระบบรอคิว สวมหนา้กาก
อนามัย/หนา้กากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หลีกเลี่ยงการ
สัมผัส ควบคุมปริมาณคน ไม่เกิน 20 คน/ห้อง 
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   3.3 นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 
   - จัดกิจกรรม Be Inspired by Our Alumni : English 
Learning Path  
   -กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ จ านวน 15 – 20 ชั่วโมง  
 
   3.4 นักศึกษาชั้นปทีี่ 4 
   - จัดกิจกรรม Be Inspired by Our Alumni : English 
Learning Path  
   - กิจกรรม English Skills Development  จ านวน 12 
ชั่วโมง  
 
   นอกจากนี้ กิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษาทุกชัน้ปีเข้าร่วม
กิจกรรมได้ เช่น โครงการแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ (PSU 
Spelling Bee) ที่จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

   3.3 นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 และนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 
   - จัดกิจกรรม Advanced English จ านวน 15 – 20 ชั่วโมง 
ส าหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
ไม่ผ่านตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลยัก าหนด 
   - กิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน : 
เทคนิคการเขียน CV จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์เข้า
ท างานเปน็ภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรม English for Presentation 
   - กิจกรรม English in Workplace 
   - กิจกรรม Beat the TOEIC 
 
   นอกจากนี้ กิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษาทุกชัน้ปีเข้าร่วม
กิจกรรมได้ เช่น โครงการแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ (PSU 
Spelling Bee) ที่จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 

   การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ใน
สถานการณไ์ม่ปกติเนื่องจาก COVID-19 จะจัดกิจกรรมตาม
ความท้าทายต่อไปในสถานการณ์ปกติ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
           - กิจกรรมฝึกอบรมจะจัดกิจกรรมผ่านระบบ online 
ให้มีคุณภาพเทียบเคียงได้กับฝึกอบรมแบบปกติ 
           - กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดกิจกรรมผ่าน
ระบบ online ให้มีคุณภาพเทียบเคียงได้กับฝึกอบรมแบบปกติ 
โดยจะก าหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมท าแบบฝึกหัดonline และท า
ใบงานเพื่อสรุปเนื้อความที่ได้จากการฝึกอบรม 
          - กิจกรรมที่มีความจ าเป็นจะต้องจัดในรูปแบบ Face 
to Face จะด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุม
หลักที่ใช้ในการป้องกันการแพรร่ะบาดตามที่กระทรวงสาธรณ
สุขก าหนด ได้แก ่สถานที่จัดกิจกรรมมีระบบระบายอากาศที่ดี
และท าความสะอาดสถานที่จัดกิจกรรมสม่ าเสมอ มีจุดคัดกรอง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีระบบรอคิว สวมหน้ากากอนามัย/
หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง 1 – 2 
เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัส ควบคุมปริมาณคน ไม่เกิน 20 คน/
ห้อง 
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   4. จัดกระบวนกรจัดสอบพรอ้มก าหนดปฏิทินการจัดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้การ
จัดสอบภาษาอังกฤษเป็นระบบ 
   4.1. โปรแกรม Tell Me More จ านวน 3 คร้ัง/ปีการศึกษา 
ได้แก ่ 
   - การสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me 
More ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะจัดในโครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
   - การสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me 
More ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 – 
4 ของภาคการศึกษาที่ 1  
   - การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ส าหรับ
นักศึกษามีชั่วโมงการเข้าใช้โปรแกรมตามที่ก าหนด ในระหว่าง
สัปดาห์ที่ 12 – 13 ของภาคการศึกษาที่ 1 
   - การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ส าหรับ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษาที่ 1  
   - การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ส าหรับ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 – 3 ในระหวา่งสปัดาห์ที่ 10 – 11 ของภาค
การศึกษาที่ 2  

 
 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัตไิด้รับการปรับปรุงใหม ่

 

 
 
 

การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต้องจัดสอบใน
ห้องสอบโดยจะด าเนินการจัดสอบภายใต้มาตรการควบคุมหลัก
ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ได้แก ่สถานที่จัดกิจกรรมมีระบบระบายอากาศที่ดีและ
ท าความสะอาดสถานที่จัดกิจกรรมสม่ าเสมอ มีจุดคัดกรองก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม มีระบบรอคิว สวมหน้ากากอนามัย/หนา้กาก
ผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร 
หลีกเลี่ยงการสัมผัส ควบคุมปรมิาณคน ไม่เกิน 20 คน/ห้อง 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัตทิี่ไดร้ับการปรับปรุงใหม่ ความท้าทายต่อไป 
สถานการณ์ปกต ิ สถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจาก COVID-19 

   4.2 การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ ส าหรับ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3  
   การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ จะจัดให้
นักศึกษา ชัน้ปีที่ 3 และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ ที่มี
ความประสงค์จะเข้าสอบ โดยก าหนดจัดสอบในสปัดาห์ที่ 3 – 
4 ของภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา 

   4.2 การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์  
   การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ จะจัดให้
นักศึกษา ชัน้ปีที่ 2 และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ ที่มี
ความประสงค์จะเข้าสอบ โดยก าหนดจัดสอบในสปัดาห์ที่ 3 – 
4 ของภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา 

การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมีความจ าเปน็ต้องจัดสอบใน
ห้องสอบโดยจะด าเนินการจัดสอบภายใต้มาตรการควบคุมหลัก
ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ได้แก ่สถานที่จัดกิจกรรมมีระบบระบายอากาศที่ดีและ
ท าความสะอาดสถานที่จัดกิจกรรมสม่ าเสมอ มีจุดคัดกรองก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม มีระบบรอคิว สวมหน้ากากอนามัย/หนา้กาก
ผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร 
หลีกเลี่ยงการสัมผัส ควบคุมปรมิาณคน ไม่เกิน 20 คน/ห้อง 

   กระบวนการที่ 4 รายงานผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 
   เมื่อด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเมื่อด าเนนิการ
จัดสอบเสร็จสิ้นทุกคร้ัง ได้รายงานผลการสอบให้คณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ีเพื่อทราบและพิจารณา
เห็นชอบแนวทางและแผนการด าเนินการพฒันานักศึกษาแบบ 
Focus Group 

 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัตไิด้รับการปรับปรุงใหม ่

 

 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัตไิด้รับการปรับปรุงใหม่ 

 

   กระบวนการที่ 5 ทบทวนผลการด าเนินงานในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
   เมื่อด าเนินการครบทั้ง 4 กระบวนการแล้วคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  ทบทวนผลการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและปัญหาในการ
ด าเนินการตามกระบวนการ เพือ่ป้องกันปัญหามิให้เกิดซ้ า 
พร้อมทั้งน ามาเป็นแนวทางและปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป เพื่อให้มีประสทิธิผลที่ดีขึน้ 

 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัตไิด้รับการปรับปรุงใหม ่

 

 
 

ด าเนินการตามกระบวนการและ 
วิธีปฏิบัตไิด้รับการปรับปรุงใหม่ 
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10. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. ภาพกิจกรรม 

 
กิจกรรม Be Inspired by VP โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยาย 

 
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (Be Inspired by Our Alumni : English Learning Path) 

 
กิจกรรมแบบ Focus Group 

 
กิจกรรมการแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ (PSU Spelling Bee) 

 
การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

 


