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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : การรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption . 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

สภาวะปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วโลกอยู่ขั้นวิกฤติ เป็นผลมาจากความผันแปรของภูมิศาสตร์ทาง
การเมือง ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสังคมสูงอายุ (Aging Society) ผลการศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษาพบว่า จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษามีจ านวนลดลง อัตราผู้มีงานท าลดน้อยลง โอกาส ทางเลือกในการศึกษามากขึ้น ประกอบกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้กับทุกภาคส่วน  

คณะรัฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
เป็นต้นมา และมีการขับเคลื่อนกลไกการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์:1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3. ให้การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศและเป็นที่พ่ึงของสังคมภาคใต้ และ 4. การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  บนฐานการวิจัย 
ค่านิยม: พัฒนาคนรับผิดชอบสังคม 
วัฒนธรรมองค์กร:มีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนา 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
การรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ในอดีต แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ปี 2550-2553 คณะรัฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานเพ่ิงจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้ข้อจ ากัดของบุคลากร การ

ด าเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ยังไม่ได้เน้นเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ทิศทางหรือแนวโน้ม
อนาคต อย่างเต็มรูปแบบมากนัก จึงท าผลการรับนักศึกษาเข้ามาในคณะรัฐศาสตร์ เกินแผนการรับนักศึกษาไม่มาก
นัก และ ปี 2552-2553 ผลการรับนักศึกษา มีจ านวนต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาค่อนข้างมาก ดังข้อมูลตารางที่ 1 

แผน-ผลการรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2553 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

200 207 200 237 200 180 200 138 
  

ตารางที่  1 แผน-ผลการรับนักศึกษาเข้าเรยีนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2553 
ระยะที่ 2 ปี 2554-2558 การด าเนินงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในกระบวนการ ท าให้เห็นถึง

ความต้องการของบัณฑิตที่ควรผลิตออกไป ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และมีกิจกรรมที่หนุนเสริมการเรียน เริ่มใช้
กระบวนการแบบ PDCA วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน มีการติดตามผลการด าเนินงาน และทบทวนสาเหตุที่ท า
ให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ การประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม ซึ่งกระบวนการ PDCA ที่น ามาใช้กับการรับ
นักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษา
เพิ่ม 

-ผู้บริหารประชุมร่วมกับ
บุคลากร 
-ก าหนดจ านวนการรับ 

-วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียน 
-stakeholder มีส่วนร่วม 
-ปรับปรุงหลักสูตร 
-ประชาสัมพันธ์  

-ผู้บริหารติดตามผล
การด าเนินงาน 

-ทบทวนสาเหตุการรับ
ไม่เป็นตามแผน 
-เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ 

 



 

  2 

ภาพที่  1 กระบวนการ PDCA กับการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต ระยะที่ 2 จะเห็นได้ว่าในปี 2554-2556 ผลการรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะ
รัฐศาสตร์ มีจ านวนต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษา และปี 2557-2558 ผลการรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ มี
จ านวนสูงกว่าแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 2 

 
แผน-ผลการรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2558 

ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
200 186 200 184 200 172 200 248 200 253 

  
ตารางที ่2 แผน-ผลการรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา  2554-2558  
จากสภาพปัญหา กระบวนการ ผลลัพธ์ของการด าเนินการในอดีตและการก้าวเข้ายุค Disruption  ในปี 

2559 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และได้มีการใช้กระบวนการ PDCA ที่มีการสนับสนุนงานมีการใช้
หลัก Objectives and key results (OKR) โดยคณะรัฐศาสตร์ ตั้งเป้าหมายของแผนรับนักศึกษาให้บุคลากรทราบ
เป้าหมายทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายของคณะในระดับต่างๆ และมี
ผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ วิธีการท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดย ก าหนดค่าความส าเร็จที่ท าให้
จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผล ซึ่งระบบ OKR จะท าให้บุคลากรทุกคน  วิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 2  

                          
ภาพที ่2 กระบวนการ OKR การรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์  
คณะรัฐศาสตร์มีการพัฒนา “นวัตกรรมงานรับนักศึกษา” ที่ช่วยหนุนเสริมความสนใจของนักศึกษาใหม่ให้

เลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และเลือกลงทะเบียนรายวิชาของคณะรัฐศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ PDCA ผ่าน 
OKR ซึ่งมีข้ันตอนต่อไปนี้  

                                        
แนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างและยกระดับคุณค่าการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ยุค Disruption 
โดยอาศัยกระบวนการ PDCA และ OKR มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารก าหนดและแจ้งเป้าหมายการรับนักศึกษาประจ าปี  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณบดี ทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบร่วมถอดบทเรียนการรับนักศึกษาที่ผ่านมา ปรับเปลี่ยน
วิธีการรับนักศึกษา หาจุดเด่นจุดด้อย  การวิเคราะห์ทิศทางอนาคต ทางเลือกของผู้เรียน   

2. คณบดีและทีมบริหาร ประชุมร่วมกับคณาจารย์ ร่วมก าหนดจ านวนการรับนักศึกษา เพ่ือน าข้อมูล
จัดท าแผนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ 

3. น าแผนการรับนักศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความ
เห็นชอบต่อแผนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ 

ก าหนด+แจ้ง
เป้าหมาย 

วิธีการบรรลุ
เป้าหมาย 

ติดตาม/ประเมินผล 

การรับ
นักศึกษา 

คณบดี 
วัตถุประสงค์ : เพิ่มจ านวนนักศึกษา 

ผลลัพธ์หลัก : เพิม่ขึ้น > 70% 

สายสนับสนุน 
วัตถุประสงค์ : เพิ่มการประชาสมัพันธ ์

ผลลัพธ์หลัก :  ช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึน้  80% 

สายวิชาการ 
วัตถุประสงค์ : ลดการย้าย-ลาออกของนักศึกษาจากคณะฯ 
ผลลัพธ์หลัก : จ านวนนักศึกษาย้าย-ลาออก ลดลง 80% 
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4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานนโยบายและแผน งานรับนักศึกษา เพ่ือบรรจุแผนการรับนักศึกษา
หรือก าหนดการวางแผนการรับนักศึกษาล่วงหน้า และก าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์การรับนักศึกษาท่ีต้องการ  
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการบรรลุเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. สร้างรายวิชาที่ตอบสนองต่อผู้เรียนตามสถานการณ์ ตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ ของมหาวิทยาลัย 
3. คณบดี วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง วิธีการรับนักศึกษาตามสถานการณ์ โดยให้ค่าน้ าหนักจ านวนการรับ

นักศึกษาแต่ละประเภท/โครงการ 
4. ก าหนดค่าความส าเร็จที่จะท าให้การรับนักศึกษาบรรลุ โดยบูรณาการการท างานร่วมระหว่างผู้บริหาร 

บุคลากร สโมสรนักศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ร่วมในการก าหนดเป้าหมาย สร้างรายวิชาที่ตอบสนองต่อความ
สนใจของผู้เรียนหรือสนับสนุนการมีงานท าต่อบัณฑิต เช่น เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่ตรงกับ
ยุค สมัย ตรงกับความต้องการและตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน รายวิชามีการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน  วิชาสห
กิจศึกษา เสริมการผลิตบัณฑิตเพ่ือพร้อมการท างาน หรือการก้าวสู่ผู้ประกอบการทันทีหลังส าเร็จการศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การท า MOU กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน และการ
สนับสนุนทุนการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3  การติดตาม/ประเมินผล โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. คณบดีจะมีการติดตามผล ความคืบหน้าการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2. คณบดีและทีมบริหาร ประเมินสถานการณ์การสมัครและการยืนยันสิทธิ์เข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์

ในแต่ละครั้ง (Real Time) เพ่ือประเมินสถานการณ์ว่า จ านวนนักศึกษาได้ตามแผนการรับหรือไม่ คณบดีและทีม
บริหารจะปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ในทันที เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 

3. ตอบข้อสงสัยค าถามให้ผู้ที่สนใจ เช่น หลักสูตร การเรียนการสอน หรือใกล้หมดเวลาการยืนยัน ผู้สมัคร
ยังไม่ด าเนินการ คณะอาจใช้ดุลยพินิจสอบถามถึงการยืนยันหรือไม่ยืนยันสิทธิ์ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มการ
เข้าเรียนหรือหาวิธีบริหารจัดการในการรับรอบถัดไป 

4. ประเมินผลการรับนักศึกษา คณบดีจะมีการประเมินผลการรับนักศึกษาทุกรอบโดยเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษาที่วางไว้ ผลการรับนักศึกษาจะต้องได้เกิน 70% ของแผนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ 

5. เจ้าหน้าที่จะต้องรายงานสรุปผลการรับนักศึกษา โดยการจ าแนกผู้เข้าศึกษาตามแขนงวิชา ที่อยู่อาศัย
ฯลฯ  เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดการเรียนการสอน และส าหรับการสมัครนักศึกษาในปีถัดไป 

ผลจากการน าระบวนการ PDCA ภายใต้กรอบ Objectives and key results (OKR) มีผลลัพธ์ ดังนี้ 
1 แผนการรับนักศึกษาเทียบกับผลการรับจริง คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562 มีจ านวนสูงกว่า

แผนการรับนักศึกษา ดังแผนภูมิที่ 1 

 
แผนภูมิที่ 1  แผนการรับนักศึกษา- ผลการรับจริง คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562 
2 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบระดับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2558-

2562 ดังตารางที่ 3 
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คณะ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

แผน รับ
จริง 

เทียบ
แผน แผน รับ

จริง 
เทียบ
แผน แผน รับ

จริง 
เทียบ
แผน แผน รับ

จริง 
เทียบ
แผน แผน รับ

จริง 
เทียบ
แผน 

ศึกษาศาสตร์ 720 457 -36.53 635 379 -40.31 635 416 -34.49 695 379 -45.47 695 424 -38.99 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1000 725 -27.50 960 640 -33.33 870 553 -36.44 885 466 -47.34 865 459 -46.94 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

885 338 -61.81 785 251 -68.03 805 202 -74.91 815 185 -77.30 655 190 -70.99 

วิทยาลยัอิสลามศึกษา 400 242 -39.50 300 232 -22.67 400 188 -53.00 400 147 -63.25 360 131 -63.61 
วิทยาการสื่อสาร 240 188 -21.67 240 171 -28.75 240 137 -42.92 240 76 -68.33 240 136 -43.33 
ศิลปกรรมศาสตร์ 70 35 -50.00 50 30 -40.00 100 46 -54.00 100 37 -63.00 100 53 -47.00 
รัฐศาสตร์ 200 253 26.50 200 294 47.00 200 329 64.50 200 246 23.00 200 318 59.00 
พยาบาลศาสตร์  40 45 12.50 40 36 -10.00 50 46 -8.00 50 62 24.00 60 62 3.33 

รวม 3555 2283  -35.78 3210 2033 -36.67  3300 1917 -41.91 3385 1598 -52.79 3175 1773 -44.16 

หมายเหตุ**เทียบร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่รับจริงกับจ านวนตามแผน และที่คณะยืนยันยัน 
ตาราง 3 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบระดับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2558-2562 

 
จากข้อมูลสถิตินักศึกษาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า การรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2559 -

2562  ผ ล สั ม ฤท ธิ์ ข อ งก ารรั บ นั ก ศึ กษ า เชิ ง เป รี ย บ เที ยบ กั บ ค ณ ะต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ห น่ ว ย งาน ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา 4 แขนงวิชา แต่จ านวนนักศึกษาที่
เลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มีจ านวนที่มากและสูงขึ้นกว่าแผนการรับนักศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษาเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริง ปีการศึกษา 
2559-2561 นับได้ว่าประสบความส าเร็จ ประกอบกับจ านวนนักศึกษาย้าย และลาออก การลงเรียนในรายวิชาทั่วไป 
3-4 วิชาต่อปี ของนักศึกษาทั้งวิทยาเขตปัตตานี กิจกรรมการแลกเปลี่ยน รวมถึงการขยายความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก ที่เห็นถึงการพฒันาและมีโอกาสในการพัฒนามากข้ึนต่อไป ผลลัพธ์จากแผนการรับนักศึกษาดังตาราง 

Academic 
Year 

Applicants Percent 
No. 

Applied 
No. 

Offered 
No. 

Admitted 
No. 

Enrolled 
% 

2561 281 200 264 246 123* 
2560 374 200 363 329 164.5* 
2559 398 200 396 294 147* 

  
*เกินกว่า 70% แปลว่าประสบความส าเร็จ และควรปรับวัตถุประสงค์หลักโดยตั้งค่ าให้สูงขึ้น 

ตาราง 4 แผนการรับนักศึกษาเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริง ปีการศึกษา 2559-2561 
3 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ของนักศึกษา ปีที่ 1- 4 คณะรัฐศาสตร์ ดังตารางที่ 5  

 

ระดับ/คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

รวม 
59 60 61 62 

   - การปกครอง 89 104 90 90 373 

   - การปกครองท้องถิ่น 65 73 51 95 284 

   - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 69 82 66 89 306 

   - นโยบายสาธารณะ 45 44 21 30 140 

รวม 268 303 228 304 1,103 

% 94* 106* 80* 106*  
  
*เกินกว่า 70% แปลว่าประสบความส าเร็จ และควรปรับวัตถุประสงค์หลักโดยตั้งค่ าให้สูงขึ้น 

ตาราง   5  จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีที่ 1- 4 คณะรัฐศาสตร์ 
4. รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดในปีการศึกษา 2558-2562 คณะรัฐศาสตร์ 
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ปีการศึกษา จ านวนรายวิชาที่เปิด รายวิชา ผู้เรียน 

2562 4 196-101 Political Life and Citizenship 2406 
  196-101 Citizenship  
  196-103 Leadership and Management  
  196-100 Benefit of Mankinds  

2561 4 196-101 Political Life and Citizenship 1951 
  196-101 Citizenship  
  196-103 Leadership and Management  
  196-100 Benefit of Mankinds  

2560 3 196-100 Co-Curricular Activities 1638 
  196-101 Political Life and Citizenship  
  196-201 English for Political Science Study  

2559 2 196-100 Co-Curricular Activities 1623 
  196-101 Political Life and Citizenship  

2558 3 196-100 Co-Curricular Activities 1373 
  196-101 Political Life and Citizenship  
  196-101 Society, Economy, Politics and 

Government of Thailand 
 

  
ตาราง 6 แสดงข้อมูลรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะรัฐศาสตร์ที่เปิดสอน 
 

5. คณะรัฐศาสตร์มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ สามารถ
น าผลมาปรับปรุง เปิดโลกทัศน์ การพัฒนาการเรียนแบบการศึกษา ที่เน้นและให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและมีการศึกษาข้ามเขตแดน (Diversity, Student Mobility and Cross Border Education)  ท าให้
นักศึกษาที่มีความฝันอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอ่ืน  ๆไม่สามารถ
ไปเรียนได้ มีโอกาสท าตามความฝัน คือ เลือกเรียน เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ านวน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี 2553  ดังตารางที่ 7 

 
ภาค

การศึกษา 
การปกครอง การปกครอง

ท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
นโยบาย
สาธารณะ 

รวม 

2/53   10  10 
2/54 2  3  5 
2/55 4  3  7 
2/56 3  2  5 
2/57 2  9  11 
2/58 6  7  13 
2/59 8  13 2 23 
2/60 9 1 10  20 
2/61 5  15  20 
2/62 8 1 8 2 19 

  
ตาราง 7  แสดงข้อมูลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปี คู่ความร่วมมือ จ านวน 

2561 -The Nonviolent Peaceforce 
-The North South Initiative,Selangor,Malaysia 
-คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับคณะ
พาณิชย์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

3 

2560 -North South Initiative; Indonesia  
-กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ 
-กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการลูกนายอ าเภอ) 

3 

2559 -Amnesty International Thailand 
-International Committee of Red Cross 

2 

  
ตาราง 8 แสดงข้อมูลเครือข่ายและคู่ความร่วมมือของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6 การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553-2561 เพ่ือเสริมการผลิตบัณฑิต เตรียมความ
พร้อมให้กับบัณฑิตก่อนการส าเร็จการศึกษา เป็นการให้โอกาสและยกระดับการศึกษาให้กับบัณฑิต ดังตารางที่ 9 
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ปีการศึกษา 
นศ.ไปสหกิจ 

(คน) 

สถาน
ประกอบการ 

(แห่ง) 

นศ.ไปสหกิจ (คน) จ านวน 

ประเทศ 

ช่ือประเทศ จ านวน
หน่วยงาน 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

2553 225 127 224 คน 1 1 มาเลเซีย  1 

2554 221 109 212 9 2 มาเลเซีย สิงคโปร ์ 4 

2555 156 82 141 15 6 มาเลเซีย สิงคโปร์ ตุรกี
เวียดนาม อังกฤษ โอมาน 

8 

2556 124 62 109 15 3 อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว 6 

2557 163 82 145 18 2 อินโดนีเซีย  มาเลเซีย จีน 10 

2558 164 75 137 27 7 อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน 
ลาว สหรัฐอเมริกา 
เยอรมัน อินเดีย 

13 

2559 131 74 94 37 9 บาเรนห์ อินโดนีเซีย  จีน
อินเดีย มาเลเซีย ลาว 
อินโดนีเซีย  ิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ 

19 

2560 209 118 198 11 2 อินโดนีเซีย มาเลเซีย 3 

2561 239 124 226 13 3 มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
อินเดีย 

6 

2562 264 121 240 24 6 มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน 
อินเดีย บาเรนห ์ ตุรกี   

9 

  
ตารางที่ 9 การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2562  
7. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง เป็นการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะรัฐศาสตร์ได้ให้

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการก าหนดคู่เทียบในด้านการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐาน รองรับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับตลาดสถานประกอบการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น โดย
ปี 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษารัฐศาสตร์ ที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความพึงพอใจอยู่ที่ 
4.15 (ระดับมาก) และปี 2562 ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.40 (ระดับมาก) ซึ่งเป็นคณะเดียวในประเทศที่มีการ
เปรียบคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับกรมการปกครอง โครงการลูกนายอ าเภอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก
ต้นแบบในสายวิชาชีพหรือในศาสตร์ที่ตรงกับผู้เรียน ให้มีความลึกซึ้ง เข้าใจ เข้าถึง โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์ท างานจริง
จากนายอ าเภอ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักศึกษา จ านวน 58 คน ซึ่งท าให้คณะรัฐศาสตร์มีการยอมรับจากกรมการปกครอง 
ผู้ปกครอง และเป็นแรงจูงใจ แรงบันดาลใดให้กับนักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น 

9. การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์หรือขาดแคลนโอกาส นักเรียนต่างด้าว นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และ
นักเรียนที่มีภูมิล าเนานอก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามาเรียนในคณะรัฐศาสตร์  ทุนแรงจูงใจ ทุนต้นกล้า 

10. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้หรือเสริมสร้างประสบการณ์การท างานในคณะรัฐศาสตร์  
โดยการช่วยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยให้ทุนนักศึกษาช่วยงานในคณะรัฐศาสตร์  

 
การด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มีการปรับเปลี่ยนกลไกการรับ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับใช้หลัก Objectives and key results (OKR) ท าให้บุคลากรทุกคน วิธีการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ข้ามวิกฤติการณ์ต่างๆได้ ท าให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง 


