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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ชื่อหน่วยงาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

181 หมู่ที ่6 ถนน เจริญประดิษฐ์   ต าบล รูสะมิแล  อ าเภอ เมือง  จังหวัด ปัตตานี  94000 
โทรศัพท ์073-313928-50 ต่อ 3757 เว็บไซต์ www.nur.pn.psu.ac.th 

ชื่อผู้เขียน  
1. ผศ.ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ ต าแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. นางสาวสุไฮดาร์  แวเตะ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงาน และประกันคุณภาพ 
3. นางวันยามีละห์  แก้วกับทอง ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
   

1.บทสรุปของผู้บริหาร 
การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง

ขับเคลื่อนกระบวนการเชิงระบบและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พัฒนากระบวนการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักคิดที่ส าคัญ คือ การสร้างความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองผ่าน
การสร้างความตระหนักรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร การจัดการ
เชิงระบบเพ่ือสร้างความยั่งยืน และการใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบ
กระบวนการ 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการสื่อสาร (2) กระบวนการสนับสนุน และ (3) กระบวนการ
ติดตาม ผลการด าเนินงานพบว่า รูปแบบการจัดการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาผู้เรียนให้ มีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน 
 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 
 2.1 ประวัติองค์กร 
 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาด้านสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในระยะยาว เปิดรับ
นักศึกษาจ านวน 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จ านวน 33 คน 
ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 204 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 3 รุ่น จ านวน 115 คน โดยมีโครงสร้างการ
บริหารงาน (รูป 1) มีคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาท าหน้าที่บริหารหลักสูตรและก ากับติดตามโดย
คณะกรรมการประจ าคณะ (รูป 2)     
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รูป 1 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
รูป 2 โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์

สายสนับสนุนวิชาการ

งานบริหารหลักสูตร

งานบริการวิชาการและท านุฯ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายบริหาร

การเจ้าหน้าที่

พัสดุ

งานการเงินและบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารสถานที่และยานยนต์

งานนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพ
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นคณะพยาบาลศาสตร์

แห่งที่สองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  
วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและสาธารณภัยใน

อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570 
พันธกิจ 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ้ืนที่สาธารณภัยโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพและมีคุณค่าสูงต่อพลเมืองโลกที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและในพ้ืนที่สาธารณภัย 
3. ให้บริการวิชาการและบริการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภายใต้บริบทความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและสถานการณ์สาธารณภัย 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงบวกเพ่ือสร้างเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พันธกิจ 
“S-CURVE” 

Success, Caring, Unity in diversity, Responsibility/Respect, Voluntary, 
Ethics/Effective communication 

2.3 สินค้าและบริการที่ส าคัญและกลไกการส่งมอบให้กับลูกค้า  
คณะฯ จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บริการวิชาการซึ่ง

ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม โครงการพัฒนา บริการวิจัย และบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นการให้จัด
การศึกษา บริการวิชาการ วิจัย และสุขภาพ 
 หลักสูตรปริญญาตรี มี 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรมีจุดเด่นในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมควบคู่กับสมรรถนะด้านการพยาบาลสาธารณภัย จัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเพ่ิมโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถท างานในสถานประกอบการชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต  

หลักสูตรระยะสั้น คณะฯ ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางสุขภาพทั้ง
ในและต่างประเทศและประชาชนทั่วไป เช่น หลักสูตรอบรมการพยาบาลมารดาทารก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรครูพี่เลี้ยง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  

ให้บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาวะของ
ประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ้ืนที่สาธารณภัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

ให้บริการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งเน้นการบริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น 
มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงวัฒนธรรม (ตาราง 1) 
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ตาราง 1: หลักสูตรและบริการ ผู้ใช้บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรและกลไกการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ กลไกการส่งมอบ 

หลักสูตรปริญญา 
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 

 
นักเรียน
มัธยมศึกษาใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้ที่
ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี 

 
-หลักสูตรฯ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้งในและ
ต่างประเทศท าให้มีโอกาสเข้า
ท างานที่หลากหลายมี
สมรรถนะเฉพาะด้านการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม  

 
-รับเข้ามาในระบบ 
TCAST จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ทั้งในและต่างประเทศ  
 

บริการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

-แหล่งทุนใน
ประเทศ 
-แหล่งทุน
ต่างประเทศ 
 

-เน้นการบริการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะ
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและ
ที่เน้นการบูรณา การข้าม
ศาสตร์ 

-รับทุนวิจัยผ่าน
กระบวนการแข่งขัน 
ด าเนินการวิจัยและส่งมอบ
รายงานการวิจัยแก่แหล่ง
ทุนในรูปแบบ รายงาน 
การตีพิมพ์และนวัตกรรม    

หลักสูตร Non-
degree 
-หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล 
 

ผู้เรียนทั่วไป,สถาน
ประกอบการ 
 

-เป็นหลักสูตร WILL โดยการ
ร่วมสอนกับสถาน
ประกอบการ จัดการเรียนการ
สอนแบบ life-long learning 
ก าหนด ELOs ที่ยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตได้ 

-รับผู้เรียนโดยตรงและ
ผ่านการคัดเลือกจากสถาน
ประกอบการ จัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

-การอบรมระยะสั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พยาบาลวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
-สถานประกอบการ 
 
 
 
 

-เน้นการพัฒนาสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพหลังปริญญา 
หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
สภาพยาบาลและสามารถใช้
หน่วยคะแนนในการต่ออายุใบ
ประกอบวิชาชีพได้ 
-การออกแบบหลักสูตร
ยืดหยุ่นตามความคาดหวัง
และความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 
 

-รับผู้เข้าอบรมโดยตรง
ผ่านการประกาศรับสมัคร 
จัดอบรมภาคทฤษฎีและ
เชิงปฏิบัติการ 
 
 
-ออกแบบหลักสูตร รับ
ผู้เรียน และจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  
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ผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ กลไกการส่งมอบ 
-บริการสังคมและ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

-องค์กรและชุมชน 
-นักศึกษา และ
บุคลากร มอ. 
ประชาชนทั่วไป 

-ให้บริการวิชาการด้าน
สุขภาพ 
-ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเน้น
การการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งมีความ
สะดวกรวดเร็ว ไม่ตั้งรอนาน  

-ให้บริการวิชาการด้าน
สุขภาพ 
-ให้บริการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป ให้ค าปรึกษาเรื่อง
สุขภาพและส่งต่อโดย
มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิง
พหุวัฒนธรรม 

 
2.3 รางวัลที่ได้รับ   

 รางวัลชมเชยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
 
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
 คณะฯ จัดท าแนวปฏิบัติในการประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นระบบ โดย (1) รับฟังเสียงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตาราง 2) และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การ
วิเคราะห์จ านวนชั่วโมงการใช้ Tell Me More การวิเคราะห์ปัจจัยมีผลต่อทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม การวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากับผู้เรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเฉพาะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (2) น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และจัดท าข้อสรุปแนวทางการด าเนินงานตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูป 3 (3) ออกแบบกระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
กับสภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้เรียนทั่วไปและผู้เรียนที่มีความต้องการเฉพาะ โดยทุกๆ กระบวนการคณะฯ 
ก าหนดให้มีกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (4) ออกแบบระบบการก ากับติดตามเพ่ือถอดบทเรียนปัจจัยส าเร็จและปัจจัยล้มเหลวและออกแบบ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การวิเคราะห์จ านวนชั่วโมงการใช้ Tell 
Me More การวิเคราะห์ปัจจัยมีผลต่อทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม การวิจัยใน
ชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและปัจจัยเฉพาะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (5) ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับคณะและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด (objective key results) ไปสู่อาจารย์ (ตาราง 3) และก ากับติดตามตัวชี้วัดระดับคณะ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือ
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินการหากพบว่าการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และติดตามตัวชี้วัดระดับ
อาจารย์ทุก 6 เดือนตามรอบการประเมิน 
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ตาราง 2: กระบวนการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
วิธีการ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรยีน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ ปีละ 1 ครั้ง กรรมการวิชาการ สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้จริง ส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสตูร 

สัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ได้จริง  

ประชุมชั้นป ี เทอมละ 1 ครั้ง อาจารย์ประจ าชั้นปี WiFi ที่มีความแรงและครอบคลุม 
การจัดการเรื่องเวลา 

คณบดีพบนักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง คณบด ี WiFi ที่มีความแรงและครอบคลุม 
การจัดการเรื่องเวลา 

การให้ค าปรึกษาเฉพาะ
ราย  

ตามสภาพปัญหา
และความต้องการ
ของนักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  

ประเมินการพัฒนา
ภาษาอังกฤษระดับ
รายวิชาทุกวิชา 

เมื่อสิ้นสุดรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา การจัดการเรยีนการสอนและสื่อ
ภาษาอังกฤษ  

ประเมินหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง กรรมการวิชาการ การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษา 
อังกฤษ การสนับสนุนสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้  

ผู้สอน/บคุลากร
สนับสนุน 

รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. 5, 6) 
ทุกรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดรายวิชา กรรมการวิชาการ การพัฒนาทักษะการจดัการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษส าหรบั
อาจารย ์

การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ 

ทุก 2 เดือน กรรมการวิชาการ การก ากับติดตามและการสนับสนนุ
ด้านนโยบายและงบประมาณ 

การประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ 

ทุก 1 เดือน กรรมการคณะ การก ากับติดตามและการสนับสนนุ
ด้านนโยบายและงบประมาณคณะ 
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รูป 3 ผลรับฟังเสียงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ตาราง 3: ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดระดับคณะ ตัวช้ีวัดระดับอาจารย์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่าน 50% 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผ่าน 80% 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่าน 100% 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผ่าน 80% 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่าน 100% 
 

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยก าหนดให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปต้องผ่านการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (exit examination) ดังนั้น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงจัดท าระบบและกลไกการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาวางแผนและด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา โดย
ในปีแรกของการด าเนินการ คณะฯเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ การติดตามจ านวน
ชั่วโมงการใช้ Tell Me More การจัดสอบด้วยโปรแกรม Tell Me More และ โปรแกรม PSU English Test และ
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เช่น การจัดติวภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามพบว่า หลังจากด าเนินการไปเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่า สัดส่วนนักศึกษาที่
สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษมีเพียงร้อยละ 23 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เมื่อทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบพบว่า การติดตามเพ่ือประเมินทักษะของผู้เรียนยังไม่เป็นระบบ ท าให้ผู้เรียนและอาจารย์
ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รูปแบบกิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด นักศึกษาพลาดโอกาสในการสอบประเมินสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ได้จัดสอบวัดความรู้และทักษะ  

 
 

ผู้เ
รีย

น บริหารจัดการเวลาไม่ได้

ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาตนเองน้อย

ขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
โดยเฉพาะนักศึกษาท่ี
ยากจน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่
ครอบคลุม

อา
จา

รย
์

ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนน้อย

ขาดทักษะในการให้
ค าปรึกษาเพ่ือประเมิน
ปัญหาผู้เรียน

ระ
บบ ระบบการติดตามไม่มี

ประสิทธิภาพ

WiFi และระบบเทคโนโลยี
ยังไม่เพียงพอ

แผนการพัฒนายังไม่ชัดเจน
โดยเฉพาะการก าหนด
เป้าหมายของการ
ด าเนินงาน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคณะฯ ใช้กลไกการบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการและ

พัฒนานักศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดย
ใช้กระบวนการจัดการตามรูป 5 ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4 ระบบการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ความเพียงพอของทรัพยากรและการวิ เคราะห์ระบบ (system 
analysis) โดยการรับฟังอย่างเข้าใจ (emphatic listening) และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ได้แก่ การ
สัมภาษณ์ผู้เรียน อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรสนับสนุน การใช้แบบสอบถาม และใช้ระบบรายงานผลการสอบวัด
สมรรถนะภาษาอังกฤษ รายงานจ านวนชั่วโมงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง ซึ่งพบข้อมูลที่
ส าคัญ คือ สัญญาณ Wi-Fi ที่ให้บริการที่หอพักค่อนข้างอ่อนท าให้เกิดปัญหาขณะใช้งาน ช่วงเวลาของการให้บริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่นักศึกษาว่าง เนื่องจากติดภาระการเรียนในชั้นเรียนและการฝึก
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่ส าคัญ คือ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ยังไม่ตระหนักว่าการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและการสอบเพื่อประเมินทักษะว่าเป็นเรื่องส าคัญ     

2.  ออกแบบกระบวนการจัดการซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก (รูป) ได้แก่  
2.1 กระบวนการสื่อสาร (communicational process) โดยการจัดท าแนวปฏิบัติในการสื่อสารกับ

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตาราง 2 ซึ่งมุ่งเน้นการสื่อสารสองทางเพ่ือสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
การสื่อสารช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง (self-responsibility) การสื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน OKR ไปยัง
อาจารย์และบุคลากร ส่งผลต่อความตระหนักในการก ากับติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนให้มากข้ึน 

2.2 กระบวนการสนับสนุน (supporting process) เป็นการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการด้านทรัพยากรการเรียนรู้ที่จ าเป็นให้
เพียงพอและมีคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท า

ถอดบทเรียน สร้างการเรียนรู ้
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ

อย่างต่อเนื่อง 

วิเคราะหค์วามเสี่ยงโดยน า
ผลของปัญหาทีเ่กิดขึ้น 

วิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึง 
(Emphatic listening) โดย 

การสัมภาษณ์ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ  

 

ออกแบบกระบวนการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมของบุคลากร สื่อสาร/

ถ่ายทอด  

ด าเนินการ ติดตามผลการ
ด าเนินงานและทบทวน 

 

ไม่เป็นไปตามแผน 
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หรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น เพ่ิมจ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การทบทวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  

2.3 การช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์แก่ผู้เรียนที่มี
ฐานะยากจน การให้ค าปรึกษารายบุคคลแก่ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าและมีปัญหาการเรียน การช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ เป็นต้น 

2.4 การสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เช่น ระบบการติดตามผลการสอบวัดภาษาอังกฤษ 
ระบบการติดตามการชั่วโมงการพัฒนาตนเองของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานส าหรับ
ผู้บริหาร อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง    

3. ระบบการติดตาม 4 ระดับ ได้แก่  
3.1 การประเมินตนเองโดยผู้เรียน (self-assessment) ผ่านการพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อทบทวนวิธีการพัฒนาตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาตนเอง นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองผ่านการท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษาโดย
การใช้กระบวนการและความต้องการการพัฒนาผู้เรียน (SWOT and Needs Analysis) ก่อนการออกแบบกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง 

3.2 ระบบการติดตามโดยอาจารย์ซึ่งมี 2 ระดับคือ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการซึ่งดูแลนักศึกษาใน
อัตรา 1: 8 มีหน้าที่ในการติดตามและให้ค าปรึกษารายบุคคลแก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองและรายงานผลการก ากับ
ติดตามแก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ส่วนอาจารย์ประจ าชั้นปีจะท าหน้าที่ในการด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนในชั้นปีที่ตนเองรับผิดชอบและก ากับติดตามผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นปีและรายงานกรรมการ
วิชาการอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง การก ากับติดตามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้อาจารย์เกิดความตระหนัก
ในหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาผู้เรียนและทราบปัญหาเชิงลึกของผู้เรียน น ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน       

3.3 ระบบการติดตามผ่านการบริหารงาน โดยการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ทุก 2 เดือน เช่น การติดตามการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การติดตามจ านวน
ชั่วโมงการใช้โปรแกรม Tell Me More อัตราการสอบผ่าน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

3.4 การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส และ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและนโยบายการด าเนินงานหากพบว่าผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น 
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายในการเพ่ิมจ านวนชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษจากระบบ Tell Me 
More จาก 50 ชั่วโมงเป็น 100 ชั่วโมงต่อปี ปรับปรุงระบบการสื่อสารและถ่ายทอดไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน
ตัวชี้วัดรายบุคคล (OKRs) เป็นต้น 
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รูป 5 กระบวนการออกแบบการจัดการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
 
4. การเรียนรู้ ทบทวน ถอดบทเรียนและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการประจ าคณะทบทวน ประเมินและถอดบทเรียนการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะทุกไตรมาส และปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือนโยบายหากพบว่า การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น 
การทบทวนนโยบายการก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีชั่วโมงการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรม Tell Me More 100 ชั่วโมง
ต่อปี พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการอ่ืนๆ 
ในการพัฒนาตนเองเอง คณะฯ จึงยกเลิกนโยบายดังกล่าวและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผ่านการฝึกประสบการณ์จริง 
เป็นต้น เช่น การเปิดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิม และเน้นการสร้างความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง   
 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

1. การวัดผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ พบว่า จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me 
More และ PSU English test ในแต่ละชั้นปีสูงขึ้นและเกินเป้าหมายที่ก าหนด (รูป 6 และ ตาราง 4) 

กระบวนการสื่อสาร 

1. แนวปฏิบัติการสื่อสาร
กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ตาราง 2) 
2. ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จระดับบุคคล
และบริหาร (OKR) 
 
 

 

กระบวนการสนับสนุน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(WiFi) สื่อ 
2. โปรแกรมการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น เพ่ิม
รายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
3. ผู้เรียนที่มีความต้องการ
เฉพาะ เช่น ยากจน การ
เรียนรู้ช้า เปราะบาง 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

กระบวนการติดตาม 

1. การก ากับติดตามด้วย
ผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส 
2. ก ากับติดตามด้วยกรรมการ
วิชาการทุก 2 เดือน 

3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. การประเมินตนเองผ่าน
สโมสรนักศึกษา 
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รูป 6 จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More หรือ PSU English test  

ในแต่ละชัน้ปี ในปีการศึกษา 2562 

 
ตาราง 4: จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English test  
            ในแต่ละชั้นปีในการศึกษา 2562 

เป้าหมายความส าเร็จที่คณะก าหนด  
ปีการศึกษา 2562 

นักศึกษารหัส 59  
จ านวน 35 คน 

นักศึกษารหัส 60  
จ านวน 43 คน 

นักศึกษารหัส 61  
จ านวน 62 คน 

นักศึกษารหัส 62  
จ านวน 62 คน 

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

 

 
 

รูป 7 จ านวนผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell me more หรือ PSU English test 

 ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562 

20% 21.43%

100%

23.26%

97.67% 100%

51.61%

100%95.16%

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม 
Tell Me More หรือ PSU English test ในแต่ละชั้นปี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563)

รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รหัส 62

100.00 100.00 100.00 95.16 98.5194.61
68.86

40.96 33.22
59.03

รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รหัส 62 ภาพรวม

จ านวนผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell me more หรือ 
PSU English test ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พยบ.ปน. วข.ปน.



 

  12 

จากรูป 7 พบว่าจ านวนร้อยละการสอบผ่านของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดและสูงกว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การก าหนดกระบวนการโดยเน้นการ
สื่อสาร การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักและรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง จากท่ีคณะฯ มีการออกแบบติดตามและส่งเสริมให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนั้น พบว่านักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตั้งแต่ปี 1 คิดเป็นร้อยละ 95.16 เมื่อเทียบกับชั้นปีอ่ืนที่ต้องพัฒนาตนเองโดยการเก็ บ
ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell me more 

2. การวัดผลลัพธ์ด้านกระบวนการ พบว่า คณะฯ สามารถด าเนินการตามแผนการสอบของภาษาอังกฤษตาม
แผนที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยพบว่า  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 -2561 สามารถสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใน
โปรแกรม Tell me more ปีละ 3 ครั้ง และโปรแกรม PSU Test ปีละ 3 ครั้ง แต่คณะฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผน
ได้ในปีการศึกษา 2559-2560 หลังจากคณะฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ พบว่า คณะฯ สามารถจัดสอบวั ด
ประเมินทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนได้ตามแผนที่ก าหนด (ตาราง 5) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่าน (English exit 
examination) ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนและระยะเวลาการสอบผ่านเร็วขึ้น (รูป 6 และ ตาราง 4) 
ตาราง 5: แผนการสอบและการด าเนินการตามแผนการจัดสอบของมหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ครั้ง
ที ่

วันเดอืนปี รายการที่จัดสอบ ครั้ง 
ที ่

วันเดอืนปี รายการที่จัดสอบ ครั้ง
ที ่

วันเดอืนปี รายการที่จัดสอบ ครั้ง
ที ่

วันเดอืนปี 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* 19,27 
ก.ย. 62 

PSU Test รอบ1 

      5 28 มี.ค.62 PSU Test ครั้งที่ 2 5* 4 ธ.ค.62 PSU Test รอบ2 

      6 21 มิ.ย. 62 PSU Test ครั้งที่ 3 6* ก.พ.63 PSU Test รอบ3 

         7* เม.ย. 63 PSU Test รอบ4 

         8* มิ.ย. 63 PSU Test รอบ5 

2 1 6 8  

หมายเหตุ : * หมายถึงแผนการจัดสอบที่ยังไม่ถึงรอบของการสอบ 
 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานได้แก่  

1. การใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และการท าความ
เข้าใจปัญหาที่ลึกซ้ึงช่วยให้การวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาตรงประเด็น  
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2.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความตระหนัก ซึ่งน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน การก ากับติดตามของอาจารย์และการด าเนินการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

3. การก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา  

เทคนิค: การมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษ  

เครื่องมือ:  แผนการด าเนินงาน   
การสื่อสาร:  
ผู้บริหารสื่อสารชัดเจนถึงเป้าหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยสื่อสารผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ก าหนดให้คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับ
ติดตาม และน าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นระยะ 

การสื่อสารท าความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา ก าหนดให้อาจารย์ประจ าชั้นปีและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งให้ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

การบริหารจัดการ: ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (fact based) และการมีส่วนร่วม (participation) 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

8.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเดิมมีการลาออกในต้นปีการศึกษา 2560 ซึ่งการส่งต่อข้อมูลไม่ครบถ้วน

และขาดช่วงไป ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
- เจ้าหน้าที่ใหม่ที่รับช่วง ไม่เข้าใจระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 
- นักศึกษาได้ด าเนินการเข้าระบบสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเอง โดยไม่ผ่านการจัดสอบโดยคณะ จึงไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขในการสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาที่สอบผ่านไม่สามารถมานับได้ 
 8.2 แนวทางในการแก้ไข 
- ผู้บริหารให้มีการรายงานผลการสอบทุกครั้งตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้อาจารย์ที่

ปรึกษารับทราบ 
- ให้อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการก ากับติดตามนักศึกษาที่รับผิดชอบ 
- การมีระบบและกลไกการสร้างความตระหนักในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
- การมีแผนพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบก ากับ

ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการวางแผนในการจัดท า

แผนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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9. ความท้าทายต่อไป 
 ความท้าทายในต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือ การท าอย่างไรให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน และมีศักยภาพในการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

10. เอกสารอ้างอิง 
1) ประกาศเรื่องการก าหนดชั่วโมงการเรียนโปรแกรม Tell Me More ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 
2) ค าร้องขอสอบภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2562 
4) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
- http://regist.pn.psu.ac.th/documents/rule/rule_eng.pdf 
- http://regist.pn.psu.ac.th/documents/exam_eng.pdf  


