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การค้นหาปัญหา

และคัดเลือกหัวข้อ
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1

นักศึกษาให้ความสนใจในการเขา้ร่วม 
“โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเลือก
สาขาวิชาเอก” จ านวนน้อย และส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดในขั้นตอนการด าเนินงาน

2
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “โครงการแนะน า
การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา” ไม่ทั่วถึง 
ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบขอ้มลู

3

การพัฒนาด้านวิชาการทางภาษาให้แก่

นักศึกษาผ่านโปรแกรม Speexx ยังไม่
ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากมีจ านวนนักศึกษา
เข้าใช้งานน้อย

การค้นหาปัญหาและคัดเลือกหัวข้อ



การส ารวจสภาพปัจจุบัน

และต้ังเป้าหมาย

2



การส ารวจสภาพปัจจุบัน

โปรแกรม SPEEXX คือ โปรแกรมเรียนภาษาด้วย
ตนเองส าหรับนักศึกษา คนท างานและผู้ที่ต้องการพัฒนา

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซ่ึงออกแบบโดย digital 
publishing software ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว โดยผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วน
ของไวยกรณ์ ค าศัพท์ การออกเสียงและส าเนียงที่ถูกต้อง 

รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย





ประชาสัมพันธ์ผ่านปา้ย
ประกาศภายในบริเวณ
คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผ่านจอประชาสัมพันธ์
บริเวณบันไดทางข้ึนช้ัน 2
อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์
ของคณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน



ข้อมูลการเข้าใช้งานโปรแกรม speexx ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นศ.ท่ีเข้าใช้งาน นศ.ท่ียังไม่เข้าใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

รายเดือน
ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

NOTE!

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าใช้งาน

โปรแกรม speexx คิดเป็น 39.94% ของ
จ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด
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นศ.ท่ีเข้าใช้งานเฉลี่ย นศ.ท่ียังไม่เข้าใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

รายเดือน
ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท

NOTE!

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเข้าใช้งาน

โปรแกรม speexx คิดเป็น 18.57% ของ
จ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาโทท้ังหมด
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ระดับการศึกษา

นศ.ที่ไม่เข้าใช้งาน

นศ.ท่ีเข้าใช้งานเฉลี่ย

NOTE!

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเข้าใช้งาน

โปรแกรม speexx คิดเป็น 50% ของ
จ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาเอกท้ังหมด



39.94%

69.94%

30%

เป้าหมาย % ของจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี
ผู้ใช้งานโปรแกรม SPEEXX เพิ่มขึ้น 30% 

ในปี 2562

% จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีผู้ใช้งาน
โปรแกรม SPEEXXตั้งแต่เริ่มเปดิใช้งานโปรแกรม

การตั้งเป้าหมาย
เพ่ิม% จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในการเข้าใช้งานโปรแกรม speexx
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30%

เป้าหมาย % ของจ านวนนักศึกษาปริญญาโท
ผู้ใช้งานโปรแกรม SPEEXX เพิ่มขึ้น 30% 

ในปี 2562

% จ านวนนักศึกษาปริญญาโทผู้ใช้งาน
โปรแกรม SPEEXXตั้งแต่เริ่มเปดิใช้งานโปรแกรม

เพ่ิม% จ านวนนักศึกษาปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในการเข้าใช้งานโปรแกรม speexx

การตั้งเป้าหมาย



เป้าหมาย % ของจ านวนนักศึกษาปริญญาเอก
ผู้ใช้งานโปรแกรม SPEEXX เพิ่มขึ้น 30% 

ในปี 2562

% จ านวนนักศึกษาปริญญาเอกผู้ใช้งาน
โปรแกรม SPEEXX ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานโปรแกรม
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ในการเข้าใช้งานโปรแกรม speexx

การตั้งเป้าหมาย



การวางแผนกิจกรรม
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1    2    3    4ขั้นตอนการด าเนินงาน

การเลือกหัวข้อปรับปรุง

วางแผนกิจกรรม

ศึกษาสภาพปัจจุบัน

ต้ังเป้าหมาย

วิเคราะห์สาเหตุ

ตรวจสอบและก าหนดมาตรการแก้ไข

พิจารณาและก าหนดมาตรการแก้ไข

แผนการด าเนินงาน

ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมทรัพยากร
การด าเนินการตามมาตรการ

ตรวจสอบผลลัพธ์
สรุปข้อมูลเปรียบเทียบก่อนหลัง

การจัดท ามาตรฐาน

ประกาศใช้มาตรฐาน

ประเมินผลหลังประกาศใช้มาตรฐาน

น าเสนอผลงานใน QCC Day

1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4
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การวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหา

การก าหนดมาตรการแก้ไข

และการปฏิบัติ
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ระหว่างวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2562
• นักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ชั้นปีท่ี 1
- ชั้นปีท่ี 2
- ชั้นปีท่ี 3
- ชั้นปีท่ี 4

• นักศึกษาระดับปริญญาโท
- ชั้นปีท่ี 1
- ชั้นปีท่ี 2

• นักศึกษาระดับปริญญาเอก
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด : 2,418 คน 
จ านวนนักศึกษาท่ีได้สัมภาษณ์ : 23 คน
หมายเหตุ 
• มีตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรคีรบทั้ง 4 ชั้นปี แบ่งเป็น นักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีละ 1 คน
และภาคปกติ ชั้นปีละ 1 คน รวมทั้งหมด 8 คน
• มีตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาโทครบทัง้ 5 โครงการ แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ทั้ง 5
โครงการโครงการละ 1 คน และนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ทั้ง 5 โครงการ โครงการละ 1 คน รวมทั้งหมด 10 คน
• มีตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 5 คน

การวิเคราะหส์าเหตุ

Pareto

Fish Bone

FOCUS
GROUP



Fishbone Diagram
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขทันที
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขในอนาคต
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขไดย้าก นักศึกษาปริญญาตรี

การวิเคราะห์สาเหตุ
และก าหนดมาตรการแก้ไข

Machines
(ส่ิงอ านวยความสะดวก)

ไม่สามารถบังคับตนเองให้เข้า
ใช้งานโปรแกรม Speexx ได้

นักศึกษาไม่มีความสนใจ
และไม่เห็นประโยชนข์อง

โปรแกรม Speexx

ทัศนคติส่วนบุคคล

นักศึกษาไม่มีแรงจูงใจในการเข้าเรยีนเหตุผลส่วนบุคคล

ต้องใช้เวลาอ่านหนังสือ
และท างานประจ าวิชาต่าง ๆ

บทเรียนในโปรแกรมใช้เวลา
ในการศึกษานานเกนิไป

ทดสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าแลว้

Speexx ท าให้เสียเวลาพักผอ่น

ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษา

โปรแกรมไม่มีความน่าสนใจ

มีตัวหนังสือ และบทความยาวเกินไป

หน้าเว็ปล้าสมัย ใช้ตัวละครเก่า

บทเรียนดูเปน็ทางการ
ไม่น่าติดตาม

การประชาสัมพันธ์
โปรแกรม

ไม่ทราบว่ามี Application

นักศึกษาไม่ทราบว่าสามารถ
เข้าใช้งานได้ตลอด

ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ตอ่เนื่อง

อิทธิพลของสถาบันภาษาอ่ืน ๆ

นักศึกษายอมเสียคา่ใช้จ่ายเพือ่
แลกกับความสนุกที่ไดใ้นการเรยีน

การสร้างแรงจูงใจจากการเพ่ิม 
% คะแนนในบางรายวิชา

การเรียนในสถาบนัภาษาไม่น่าเบื่อ
เหมือนโปรแกรม Speexx

การเพิ่ม % คะแนน ยังเป็น % ที่น้อย
เกินไป ไม่ดึงดูดให้นักศกึษาเข้าใช้งาน

กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในคณะ
บริหารธุรกิจ

มีสิ่งอื่นน่าสนใจมากกว่าการ
เรียนโปรแกรม Speexx

กิจกรรมเยอะมาก ท าให้ไม่มี
เวลาในการหาความรู้เพิม่เตมิ

ไม่สะดวกในการใช้งานบน 
Smartphone

Environment (สภาพแวดล้อม)

Material (โปรแกรม)

Machines
(ส่ิงอ านวยความสะดวก)

Man (นักศึกษาระดับปริญญาตร)ี

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรเีข้าใช้งาน
โปรแกรม speexx

น้อย

ความถ่ีในการสอบ
น้อยเกินไป



แผนภูมิ Pareto

การวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดมาตรการแก้ไข

ปริญญาตรี

รวม

% ACC



นักศึกษาปริญญาตรี

การวิเคราะห์สาเหตุ
และก าหนดมาตรการแก้ไข

ความถ่ีในการ
สอบน้อยเกินไป

นักศึกษาไม่ให้
ความส าคัญใน

การใช้งาน
โปรแกรม speexx

มีส่ิงจูงใจน้อยเกินไป

เพ่ิมจ านวนรอบในการสอบ และ
แจ้งวัน/เวลา สอบให้ชัดเจน

จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้ง
วัน/เวลา สอบให้ชัดเจน

จัดท าวีดิโอประชาสัมพันธ์โปรแกรม speexx
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรม

ก าหนดมาตรการ
ควบคุม

การเข้าใช้งาน

บังคับให้นักศึกษาเข้าใช้งาน 10 ชั่วโมง/เดือน
(จัดท าแบบฟอร์มให้นักศึกษากรอกหลักฐานการเข้าใช้งาน)

เพ่ิมแรงจูงใจใน

การเข้าใช้งาน
ท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

แรงจูงใจ (TOEIC)

เพิ่ม % คะแนนในบางรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเข้าใช้งานและสอบครบตามก าหนด

1

2

3

ตัวอย่าง

นักศึกษาสามารถเช็คข้อมูลได้ท่ี CMU PORTAL: https://portal.cmu.ac.th/



ไม่เห็นประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั
เพราะทราบว่าผลทดสอบ

ของตนอยู่ในระดบัสูง

Methods 
(กระบวนการใช้งาน)

Fishbone Diagram
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขทันที
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขในอนาคต
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขไดย้าก

เหตุผลส่วนบุคคล

ไม่เข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม

ไม่มีเวลาเข้าใช้งาน

ไม่มีข้อก าหนด/ข้อบังคบัจึงละเลย

ทัศนคติส่วนบุคคล ต้องให้ความส าคัญในการอ่าน
Text Book มากกว่า

ไม่มีแรงจูงใจ

ข้อสอบเยอะวนไปวนมา
ไม่มีอะไรใหม่ ๆ ให้เกิดการเรยีนรู้

บทเรียน และแบบทดสอบ

น่าเบื่อเกินไป

ต้องใช้เวลาท าแบบทดสอบมากเกนิไป

ให้ความส าคัญกับค าศพัท์เฉพาะทางมากกว่า

การประชาสัมพันธ์
โปรแกรม

ไม่ทราบว่ามี Application

ประชาสัมพันธ์นอ้ยเกนิไป

ประชาสัมพันธ์
เรื่องขั้นตอนการใช้งานไม่ชัดเจน 

สอนการใช้งานไม่ละเอียด

การเข้าใช้งาน
โปรแกรม

ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมลักษณะนี้
ต้องใช้เวลาเรียนรู้

รายละเอียดโปรแกรมเยอะ 

มีปัญหาเรื่องการเข้ารหัส จึงไม่เข้าใช้งานต่อ

การเลื่อนขั้นของ
โปรแกรม

เลื่อนขั้นจนถึงขั้นสูงสดุยาก 

ไม่ทราบว่าการจะท าให้ถึง
จุดสูงสุดต้องใช้เวลานานเทา่ไหร่

ส่ิงจูงใจในการเข้าใช้งาน
โปรแกรม Speexx

ศึกษาภาษาอังกฤษจาก
ช่องทางอ่ืนท่ีน่าสนใจกว่า 
(เช่น ดูหนัง ฟงัเพลง หรือ

อ่าน Text Book)

เลือกเรียนจากสถาบันอ่ืน
เน่ืองจากใช้งานได้จริง
และเฉพาะทางมากกว่า

ไม่ทราบว่าท าแล้วได้อะไร

ไม่มีผลทางการศึกษาโดยตรง
ไม่มีคะแนนเสรมิให้นักศกึษาปรญิญาโท 

Man
(นักศึกษาระดับปริญญาโท)

Material 
(โปรแกรม)

Environment 
(สภาพแวดล้อม)

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเข้าใช้งาน

โปรแกรม Speexx น้อย

นักศึกษาปริญญาโท

การวิเคราะห์สาเหตุ
และก าหนดมาตรการแก้ไข



การวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดมาตรการแก้ไข

แผนภูมิ Pareto

รวม

% ACC

ปริญญาโท



นักศึกษาปริญญาโท

การวิเคราะห์สาเหตุ
และก าหนดมาตรการแก้ไข

นักศึกษาไม่มีเวลา

เข้าใช้งาน อธิบายรายละเอียด
ข้ันตอนการใช้งาน

ไม่ชัดเจน
ความถ่ีในการสอบ

น้อยเกินไป

จัดกิจกรรม/โครงการ
ให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมร่วมกัน

จัดกิจกรรม/โครงการ
สัปดาห์ละ 1 ครัง้

มีสอบก่อน&หลังการใช้งาน
โปรแกรม เพื่อดูพัฒนาการ
ด้านภาษาของแต่ละบุคคล

สร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาอยากเข้าใช้งาน

โปรแกรม

เพิ่มคะแนนในบางรายวิชา

2

3

จัดท าส่ือเพ่ืออธิบาย

ขั้นตอนการใช้งาน

อย่างชัดเจน

ประชาสัมพันธ์ วัน/เวลาสอบ
ในกิจกรรมอบรมโปรแกรม speexx

การประชาสัมพันธ์

ไม่ทั่วถึง1

จัดอบรมเพ่ือแนะน า

โปรแกรม speexx
และแจ้ง วัน/เวลาสอบที่

ชัดเจน

4

เพ่ิมจ านวนรอบการสอบ

และแจ้งวัน/เวลา สอบ

ให้ชัดเจน



การเข้าใช้งานครั้งแรกน่าเบื่อ
จึงไม่เกิดการเข้าใช้งานครัง้ถัดไป

นักศึกษาไม่สามารถเข้า
ใช้งานได้นาน

ทัศนคติส่วนบุคคล

รู้สึกว่าการน าเวลาไปท ากจิกรรมอื่น
มีประโยชน์มากกว่า

เหตุผลส่วนบุคคล

นักศึกษาไม่เห็นประโยชน์
และความส าคัญ

นักศึกษาไม่มีแรงจูงใจ
ในการเข้าเรียน

คิดว่าโปรแกรมเหมาะกับคนที่มี
ความรับผิดชอบเท่านัน้

โปรแกรมไม่มีความน่าสนใจ

โปรแกรมไม่นา่ใช้งาน
เนื้อหาไม่อัพเดท

รูปแบบโปรแกรมไม่ทันสมัย

การประชาสัมพันธ์
โปรแกรม

ไม่ทราบว่ามี Application

แบบทดสอบวนไปวนมา ไม่มี
อะไรใหม่ จึงเกิดความน่าเบือ่

โปรแกรมไม่แจ้งเตือนว่าท าถึงบทไหน
จึงท าซ ้าบทเดิม

ส่ิงจูงใจให้เข้าใช้งาน
โปรแกรม Speexx

ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน
โปรแกรม Speexx

ไม่ช้ีแจงขั้นตอนการใช้
งานท่ีชัดเจน

Environment
(สภาพแวดล้อม)

Material
(โปรแกรม)

Methods
(กระบวนการใช้งาน)

นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเข้าใช้งาน
โปรแกรม speexx น้อย

Man
(นักศึกษาปริญญาเอก)

Fishbone Diagram ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขทันที
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขในอนาคต
ปัญหาที่ควรด าเนินการแกไ้ขไดย้าก

บทเรียน
และแบบทดสอบ

นักศึกษาปริญญาเอก

การวิเคราะห์สาเหตุ
และก าหนดมาตรการแก้ไข



แผนภูมิ Pareto

การวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดมาตรการแก้ไข

ปริญญาเอก

รวม

% ACC



นักศึกษาปริญญาเอก

การวิเคราะห์สาเหตุ
และก าหนดมาตรการแก้ไข

ความถ่ีในการสอบ

น้อยเกินไป

ประชาสัมพันธ์ วัน/เวลาสอบ
ในกิจกรรมอบรมโปรแกรม speexx

2

อธิบายรายละเอียด
ข้ันตอนการใช้งาน

ไม่ชัดเจน1

จัดอบรมเพ่ือแนะน า

โปรแกรม speexx
พร้อมทั้งอธิบายข้ันตอน

การใช้งานโปรแกรม

เพ่ิมจ านวนรอบการสอบ

และแจ้งวัน/เวลาสอบ

ให้ชัดเจน



ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วันสอบและคู่มือ

การสอบ

LINE @
Facebook Page

โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์
และคู่มือการเข้า

ใช้งาน

จัดกิจกรรม
อบรม

QCC Event

12 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 256216 กุมภาพันธ์ 2562
- 9 มีนาคม 2562

3 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562

การลงมือปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขท่ีก าหนด

ตรวจสอบผล
การเข้าใช้งาน



กิจกรรมอบรมการใช้
โปรแกรม Speexx
แก่นักศึกษาปริญญาโท และ

ปริญญาเอก



ป้ายประชาสัมพันธ์วันสอบ

และคู่มือการสอบ

1

2

เพ่ือเตือนความจ าเก่ียวกับวันและเวลาในการสอบ

กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้งานแบบฝกึหัดโปรแกรม 
Speexx เพ่ือเตรียมตัวในการสอบ

For 
Bachelor 
students

For all 
students



เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลขา่วสาร และ

ติดต่อสือ่สารกบันกัศกึษา

1

กระตุ้นนักศึกษาให้เข้า
ใช้งานโปรแกรม Speexx

2

. 

เพ่ิมช่องทางการ
โฆษณา

ผ่านสื่อออนไลน์

3

LINE@

Facebook Page





โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์



คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม 
Speexx



Facebook Posts



การเพ่ิม % คะแนน



QCC Event
On 3   apr 2019

rd
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การตรวจสอบผล



เพ่ิม % จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ผู้เข้าใช้งานโปรแกรม 

Speexx ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39.94%

48.83%

8.89%

สัปดาห์ท่ี17 ของการเร่ิมใช้งาน Speex จ านวนผู้เข้าใช้งาน 800 คน 
% ของจ านวนผู้ใช้งานในระดับป.ตรี 39.94%

สัปดาห์ท่ี 33 ของการใช้งานโปรแกรม Speexx จ านวนผู้เข้าใช้งาน 
978 คน % ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.ตรี 48.83%

การติดตามผล
การปฏิบัติการแก้ไข

นักศึกษาระดับปริญญาตรี



เพ่ิม % จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ผู้เข้าใช้งานโปรแกรม 

Speexx ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัปดาห์ท่ี17 ของการเร่ิมใช้งาน Speex จ านวนผู้เข้าใช้งาน 800 คน 
% ของจ านวนผู้ใช้งานในระดับป.ตรี 39.94%

สัปดาห์ท่ี 33 ของการใช้งานโปรแกรม Speexx จ านวนผู้เข้าใช้งาน 
978 คน % ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.ตรี 48.83%

การติดตามผล
การปฏิบัติการแก้ไข

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษา

ระดับปรญิญาตรี

จ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน

สัปดาหท์ี ่17

จ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน

สัปดาหท์ี ่33

จ านวนผูใ้ชง้าน

เพิ่มขึน้

ชั้นปีที่ 4 197 228 31

ชั้นปีที่ 3 124 156 32

ชั้นปีที่ 2 159 190 31

ชั้นปีที่ 1 320 404 84

รวม 800 978 178



สัปดาห์ท่ี 17 ของการเร่ิมใช้ Speexx
จ านวนผู้เข้าใช้งาน 70 คน 
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.โท 18.57% 

สัปดาห์ท่ี 33 ของการใช้งานโปรแกรม Speexx
จ านวนผู้เข้าใช้งาน 232 คน
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.โท 61.54%

18.57%

61.54%

42.97%

เพ่ิม % จ านวนนักศึกษาปริญญาโท
ผู้เข้าใช้งานโปรแกรม Speexx ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การติดตามผล
การปฏิบัติการแก้ไข

นักศึกษาระดับปริญญาโท



สัปดาห์ท่ี 17 ของการเร่ิมใช้ Speexx
จ านวนผู้เข้าใช้งาน 70 คน 
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.โท 18.57% 

สัปดาห์ท่ี 33 ของการใช้งานโปรแกรม Speexx
จ านวนผู้เข้าใช้งาน 232 คน
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.โท 61.54%

เพ่ิม % จ านวนนักศึกษาปริญญาโท
ผู้เข้าใช้งานโปรแกรม Speexx ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การติดตามผล
การปฏิบัติการแก้ไข

นักศึกษาระดับปริญญาโท

นักศึกษา

ระดับปรญิญาตรี

จ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน

สัปดาหท์ี ่17

จ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน

สัปดาหท์ี ่33

จ านวนผูใ้ชง้าน

เพิ่มขึน้

ชั้นปีที่ 2 27 114 87

ชั้นปีที่ 1 43 118 75

รวม 70 232 162



สัปดาห์ท่ี 17 ของการเร่ิมใช้งาน Speexx จ านวนผู้เข้าใช้งาน 6 คน 
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.เอก 50%

สัปดาห์ท่ี 33 ของการใช้งานโปรแกรม Speexx จ านวนผู้เข้าใช้งาน 10 คน 
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.เอก 83.33%

การติดตามผล
การปฏิบัติการแก้ไข

เพ่ิม % จ านวน
นักศึกษาปริญญาเอก
ผู้เข้าใช้งานโปรแกรม 
Speexx ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50%

83.33%

33.33%
นักศึกษาระดับปริญญาเอก



สัปดาห์ท่ี 17 ของการเร่ิมใช้งาน Speexx จ านวนผู้เข้าใช้งาน 6 คน 
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.เอก 50%

สัปดาห์ท่ี 33 ของการใช้งานโปรแกรม Speexx จ านวนผู้เข้าใช้งาน 10 คน 
% ของจ านวนผู้เข้าใช้งานในระดับป.เอก 83.33%

การติดตามผล
การปฏิบัติการแก้ไข

เพ่ิม % จ านวน
นักศึกษาปริญญาเอก
ผู้เข้าใช้งานโปรแกรม 
Speexx ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

นักศึกษา

ระดับปรญิญาเอก

จ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน

สัปดาหท์ี ่17

จ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน

สัปดาหท์ี ่33

จ านวนผูใ้ชง้าน

เพิ่มขึน้

รวม 6 10 4
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การก าหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน



การท าให้เปน็มาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ 1

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวันสอบวัดผลให้

นักศึกษาแต่ละระดับช้ันทราบ

คู่มือการสอบ 2

จัดท าคู่มือการสอบเพ่ือแนะแนว

ทางการสอบท่ีถูกต้อง



การท าให้เปน็มาตรฐาน

LINE @ 3

Facebook page 4



การท าให้เปน็มาตรฐาน

Poster เทียบคะแนน 5

TOEIC

TOEFL

IELTS

SPEEXX



การท าให้เปน็มาตรฐาน

คู่มือการใช้งาน 6



สรุปผลการท ากิจกรรม
ผลทางตรง

เพ่ิม % จ านวนนักศึกษาผู้เข้าใช้งานโปรแกรม Speexx
จาก 39.94% เป็น 48.83% คิดเป็นส่วนเพ่ิม 8.89%

เพ่ิม % จ านวนนักศึกษาผู้เข้าใช้งานโปรแกรม Speexx
จาก 18.57% เป็น 61.54% คิดเป็นส่วนเพ่ิม 42.97%

W EEK  1 7 เ ป้ า หม าย W EEK  3 3

18.57%

48.57%

61.54%

นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท

W EEK  1 7 เ ป้ า หม าย W EEK  3 3 ติ ดต าม ผล

39.94%

69.94%

48.83%

100%

เพ่ิม
8.89% เพ่ิม

42.97%



นักศึกษาระดับปริญญาเอก

เพ่ิม % จ านวนนักศึกษาผู้เข้าใช้งานโปรแกรม Speexx
จาก 50.00% เป็น 83.33% คิดเป็นส่วนเพ่ิม 33.33%

ผลทางอ้อม

สมาชิก
• มีความรู้เก่ียวกับการท า QCC เพ่ิมข้ึน
• รู้จักการใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์         
แก้ไขปญัหา

นักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจ
• ได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่สากล

• มีช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม 
Speexx

• เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL 

WEEK 17 เป้ าหมาย WEEK 33

50%

80% 83.33%

เพ่ิม
33.33%



แผนในอนาคต
(Future Plans)
o เพ่ิมความถี่ในการสอบ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้

งานอย่างสม ่าเสมอ

o เพ่ิม % คะแนนให้มากข้ึน เพ่ือดึงดูดความสนใจให้

นักศึกษาอยากเข้าใช้งานมากย่ิงข้ึน

o ท าให้โปรแกรมมีผลโดยตรงกับการเรียนของ

นักศึกษามากข้ึน

o จัดท าวิดีโอโปรโมทโปรแกรม Speexx เพ่ือให้

นักศึกษาได้รู้จัก และส่งเสริมการเข้าใช้งาน

โปรแกรม




