
 

  
1 

บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 
ชื่อเรื่องน าเสนอ: การรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption. 
ชื่อหน่วยงาน:  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้น าเสนอ: ดร.เพลินใจ   โภชนกิจ    ต าแหน่ง:  นักวิชาการอุดมศึกษา ช านาญการ 
 
1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 

สภาวะโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค “Disruption”ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเจอวิกฤติปัญหาที่
หลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และประชากร อีกทั้งภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษา 
โอกาสหรือทางเลือกผู้เรียนมีมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีจ านวนผู้เรียนลดน้อยลง ท าให้บางหลักสูตรมี
ผู้เรียนน้อยหรือไม่มีผู้เรียน ต้องยุบ ปิดหลักสูตร หรือปิดสถาบันอุดมศึกษา เหตุผลส าคัญประการหนึ่ง คือ การรับ
นักศึกษา ดังนั้น เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรและบุคลากร จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับ
นักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรที่ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติที่
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ด้วยวิธีการท้าทายความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรและการน าเสนอผลลัพธ์
ที่มีประสิทธิภาพเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนในการตัดสินใจเข้าศึกษา  

ส าหรับการรับนักศึกษาเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในยุค Disruption มีผลลัพธ์ 
จ านวนนักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาจ านวนมาก ผลมาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ
นักศึกษา ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ ได้น าเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ Deming Cycle (PDCA) เน้นการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากร มีการตั้งเป้าหมาย ทิศทางและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน จนน าสู่จุดมุ่งหมายที่บรรลุผล มีท างานเชิง
รุก ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงบริหารได้ทันที รับรู้ร่วมกันทุกระบวนการ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินการน้อยแต่ครอบคลุม ทบทวน แก้ไขได้ทุกขั้นตอนทุกส่วนงานตามสถานการณ์ เน้น
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ของงานในองค์กรเป็นหลัก ตลอดทั้งให้โอกาสบุคลากรในการ
พัฒนาตนเองทุกสายงาน การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งแนวทางการปฏิบัติการ
รับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เป็นการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน มีการวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการรับนักศึกษา ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดค่า
ความส าเร็จ/ผลลัพธ์การรับนักศึกษา มีการถอดบทเรียนการรับนักศึกษาหาจุดเด่น จุดด้อย วิเคราะห์อนาคต
ทางเลือกผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรสร้างรายวิชา เปิดรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน ในรายวิชา
การศึกษาทั่วไป วิชาสหกิจศึกษา มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่ส าคัญ คือ การติดตามผลการรับนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลผลการสมัคร จ านวนผู้สมัคร 
การยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนของคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์ และหากผลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก็จะปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ทันที เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ จะต้องดูแลให้
ค าปรึกษา การเรียนการสอนเน้นวิชาการและเสริมกิจกรรม การลงพ้ืนที่หรือชุมชน มีการปฏิบัติสหกิจ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด พ้ืนที่การเรียนรู้ 
การจัดภูมิทัศน์คณะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา บัณฑิตจบไปมีงานท า จึงท าให้คณะสามารถรักษา
นักศึกษาให้มีจ านวนคงอยู่มากที่สุด นี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนการรับนักศึกษาที่สามารถน าพาให้องค์กรอยู่รอด บรรลุ
เป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล สามารถเป็นแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ น าไปใช้ หรือยกระดับการก้าว
ข้ามวิกฤติการรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการตลอดทั้งเป็น
การรบัใช้สังคม 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
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คณะรัฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงสร้างการบริหารงาน โดยมี 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นผู้บริหารภายใต้คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
คณะกรรมการกองทุนวิจัย คณะกรรมการอ่ืนๆตามพันธกิจ การบริหารงานผ่านทีมบริหารโดยมีรองคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิจัย  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนนักศึกษาและสหกิจ 
ศึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  คณะรัฐศาสตร์ มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ศูนย์ตุรกี  2) 
สายวิชาการ ซึ่งมี 4 แขนงวิชา ประกอบด้วย แขนงวิชาการปกครอง การปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และแขนงวิชานโยบายสาธารณะ และ3) สายสนับสนุน ซึ่งมี 2 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
และฝ่ายบริหารทั่วไป ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพที่ 1  โครงสร้างของคณะรัฐศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์:เป็นคณะชั้นน าด้านรฐัศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล เป็นที่พ่ึงสังคมภาคใต้บนฐานการวิจัย 
พันธกิจ:  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้านรัฐศาสตร ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือเปน็ประโยชน์ต่อสังคม 
3. ให้การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศและเป็นที่พ่ึงของสังคมภาคใต้ 
4. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยม: พัฒนาคนรับผิดชอบสังคม 
วัฒนธรรมองค์กร: มีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนา 
 
สินค้าและบริการที่ส าคัญ กลไกลในการส่งมอบให้กับลูกค้า 

คณะรัฐศาสตร์ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นหลักและองค์ประกอบอื่นๆเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้คณะ
รัฐศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตเป็นไปตามภารกิจ ดังนี้ 
 

สินค้า กลุ่มลูกค้า บริการที่ส าคัญ กลไกการส่งมอบลูกค้า 
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สินค้า กลุ่มลูกค้า บริการที่ส าคัญ กลไกการส่งมอบลูกค้า 
-หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต            
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร์ 

 

-นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่6 
หรือเทียบเท่า 

-นักศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาปัจจุบัน 

 
 
 

-การจัดท าหลักสูตร /บรรจุรายวิชามี
ความสอดคล้องกับความต้องการ 
หรือตอบสนองของผู้เรียน 

-การแนะแนวหลักสูตร 
-การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง 
--ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง 
-เน้นกระบวนการเรียนการสอน
รายวิชาให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็น
ปัญหาที่เชื่อมโยงกับการจัดการใน
ท้องถิ่นและโลกปัจจุบัน 

-จดักระบวนการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

-สอดแทรกกระบวนการเรียนการสอน
ในรายวิชา ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 

-ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยท าความร่วมมือกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพ การรณรงค์ให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งต่างๆ 

-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

-ขบวนการเรียนการสอน 
-การฝึกปฏิบัติสหกิจ 
-ทุนสนับสนุนนักศึกษา 
-การเปิดโอกาสให้เข้าโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะ
รัฐศาสตร์ มอ กับคณะรัฐศาสตร์ มธ  
-บัณฑิตมีคุณธรรมยอมรับความ
แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
-ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รู้จักใช้สิทธิและเสรีภาพ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีความรู้
ต่อสถานการณ์บ้านเมือง 
-ความพึงพอใจของลูกค้า 
-เป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
-บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงานท า 
-บัณฑิตมีจิตส านึกกลับพัฒนาบ้าน
เกิดโดยบัณฑิตมีงานท าในท้องถิ่น 

-รายวิชาของคณะ
รัฐศาสตร์ เช่น 
วิชาการศึกษา
ทั่วไป วิชาเลือก 
วิชาโทที่เปิดให้กับ
คณะต่างๆ 
 
 
 

-นักศึกษาต่าง
คณะที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาของ
คณะรัฐศาสตร์ 
เพ่ือเป็นวิชาเลือก 
วิชาโท หรือ
ต้องการขอย้าย
คณะ 

-การประชาสัมพันธ์ 
-การเปิดรายวิชาที่รองรับผู้เรียน 
-กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
-การสร้างความผูกพัน 
-ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแกน่ักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
-การเชิญวิทยากรภายในและ
ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ 
- การจัดโครงการ/กิจกรรมในรายวิชา 

-การเปิดรายวิชา 
-ปฏิบัติการลงพื้นจริงเพ่ือเรียนรู้ /
มีส่วนร่วมกับชุมชน 
-การศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
-ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

 -ผู้ปกครอง
นักศึกษา 

-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
-การแจ้งข้อมลู/การดูแลนักศึกษา 

-เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ 
-ความเชื่อมั่นในการผลิตบัณฑิต
ของคณะ 

 -ศิษย์เก่า 
 

-เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ

-การเข้ามามีส่วนร่วมกับคณะ
รัฐศาสตร์ 
-ความผูกพันขององค์กร 
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สินค้า กลุ่มลูกค้า บริการที่ส าคัญ กลไกการส่งมอบลูกค้า 
รัฐศาสตร์ 

-ข้อมูลการรับ
นักศึกษาของ
คณะรัฐศาสตร์ 

-กองแผนงาน 
-นโยบายและแผน 
-งานประสานการ
รับนักศึกษา 

-การใหข้้อมูลแผนการรับนักศึกษาใน
เวลาที่ก าหนด 
-ความถูกต้อง 

-ข้อมูลการรับนักศึกษาของคณะ
รัฐศาสตร์ 
-ความรวดเร็ว 
-ความถูกต้อง 

 
3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ 

การเรียนรู้(Study/Learning) 
สภาวะปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งอยู่ขั้นวิกฤติ สร้างความกังวลให้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

โลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แม้กระทั่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้น าด้านการศึกษาแห่งเอเชีย 
ต้องเจอกับภาวะวิกฤติทางการศึกษา และประเทศไทย ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตินี้ได้ วิกฤตนี้คือ สภาวะการมี
จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัยทั้งในแง่ของความผันแปรของภูมิศาสตร์ทาง
การเมือง ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของยุคสังคมสูงอายุ (Aging Society) กล่าวคือ ประชากรในประเทศมี
อัตราการเกิดน้อยในช่วงระหว่างปี 2505-2525 จ านวนเด็กเกิดใหม่ของไทยเฉลี่ย 1,000,000-1,200,000 คน ปี 
2530 จ านวนเด็กเกิดใหม่ของไทย เท่ากับ 884,043 คน ปี 2550 เด็กเกิดใหม่เท่ากับ 797,588 คนและในปี 2560 
เด็กเกิดใหม่ของไทย เท่ากับ 702,755 คน (วิกฤติมหาวิทยาลัยไทย https://today.line.me/th/pc/article/วิกฤติ
มหาวิทยาลัยไทย-Mev3Zz สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2563) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนเด็กท่ีเกิดใหม่ของประเทศไทยมี
จ านวนประชากรที่ลดลงเลื่อยๆ ประกอบกับคนยุคใหม่มีการท างานนอกบ้านมากข้ึน การใช้ชีวิตแบบรีบเร่ง มีการ
แต่งงานช้า นิยมใช้ชีวิตโสด ไม่นิยมมีบุตร ท าให้เกิดสภาวะปกติแบบใหม่ (The New Normal) ที่เป็นปัจจัยให้กับ
ทุกองค์กรต้องลุกข้ึนมาปรับตัว ขณะที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่ทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นยึดติดกับ
สภาวะที่มั่นคง สมดุล ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกองค์กรที่ต้องการจะรักษาสภาวะต่างๆ ให้คงเดิม  
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ก้าวข้ามไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค “Disruption” นั้นเป็น
ทางรอดเดียวที่จะท าให้องค์กร บุคลากรอยู่รอดในสภาวะที่ “ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน” และการ “คิดใหม่ 
ท าใหม่” การปรับ การเปลี่ยน การพัฒนา ก้าวข้ามสะพานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและท้าทายอยู่เสมอ 

สถาบันอุดมศึกษายุคปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการสร้าง ผลิตทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศรวมถึงพัฒนาโลกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมกันผลักดัน สร้างคนให้เป็นผู้น า
แห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างคนดีมีคุณธรรมอันจะน าไปสู่องค์กรที่มีจริยธรรมได้ เพราะการศึกษาจะเชื่อมโยงกับ
การสร้างคน สร้างหลักคิด สร้างชาติ รวมทั้งสร้างคนให้อยู่ร่วมกับสังคม มีทักษะในการท างาน มีความอดทนอดกลั้น 
เคารพในสิทธิ ไม่ถือตนเองเป็นใหญ่ ตลอดจนเคารพกฎหมาย (ประยุทธ์ จันทร์โอชา,2560) ดังนั้น เมื่อสภาวะโลก
เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันให้กับการพัฒนา ยิ่ง
สมรรถนะทางการศึกษามีมากขึ้น โอกาสทางการศึกษาก็ยิ่งมีข้อเปรียบเทียบ และภาวะสถานศึกษามีการแข่งขันสูง 
ต้องการสร้างต้นทุนให้กับผู้เรียนทั้งทุนด้านสังคมและคุณธรรมจริยธรรมก่อนออกจากมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่สังคม 
ประกอบกับท่ามกลางสังคมที่มีอัตราความเหลื่อมล้ าสูงไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมถึงมีปัจจั ยด้าน
ความขัดแย้งในสังคมและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจึงถือได้ว่าล้วนแล้วแต่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ดังแผนภูมิที่ 1 

https://today.line.me/th/pc/article/วิกฤติ
https://today.line.me/th/pc/article/วิกฤติ
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แผนภูมิ 1 จ านวนนักศึกษาใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2560 
ที่มา:สถิติอุดมศึกษา 2558-2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.info.mua.go.th สืบค้น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ) 
 
จากแผนภูมิที่ 1 จ านวนของนักศึกษาเข้าใหม่ในสถาบันการศึกษาทั้งประเทศไทย จะเห็นตัวเลขที่ลดลงใน

ทุกปี แต่ยังพบว่าความต้องการของนักศึกษาในการเข้าเรียนในสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น
ยังมีอยู่มาก จากแผนภูมิ จ านวนนักศึกษาใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2560 จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาใหม่ มากที่สุด นั่นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะเรียนในกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นที่นิยมระดับสูง รองลงมา คือกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีจ านวนนักศึกษาใหม่น้อยที่สุด  

 
หากน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558-2560 โดยจ าแนกตามกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา  ปรากฏดังกราฟที่ 1 

                 
 
กราฟที่  1 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 
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ที่มา:สถิติอุดมศึกษา 2558-2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.info.mua.go.th สืบค้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ) 

 
จากกราฟที่ 1  จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาส่วนใหญ่

นิยมเข้าศึกษา พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวนนักศึกษาใหม่ที่จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีการศึกษา 2558-2560 จะเห็นว่า
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มีนักศึกษาเพ่ิมมากที่สุด รองลงมาวิทยาลัยชุมชน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล มีจ านวนน้อยที่สุด 

           
 
กราฟที่  2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 
ที่มา:สถิติอุดมศึกษา 2558-2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.info.mua.go.th สืบค้น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ) 
 
จากกราฟที่ 2 พบว่าจ านวนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ยังมีสถิติที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตรา

การส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาในระดับต่างๆ ยังพบว่าระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีจ านวนประชากรที่ส าเร็จ
การศึกษามากที่สุด จากกราฟ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559  จะเห็นว่า ผู้ส าเร็จระดับปริญญา
ตรี มีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตราที่มากท่ีสุดกว่าการศึกษาระดับอ่ืน  รองลงมาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุดคือระดับอนุปริญญา   

                 
แผนภูมทิี่  2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 
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ที่มา:สถิติอุดมศึกษา 2558-2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.info.mua.go.th สืบค้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ) 
 

จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557-
2559 จะเห็นว่า ผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตราที่มากที่สุดและมี
จ านวนสูงขึ้น รองลงมาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่มวิทยาลัยชุมชนมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุดและมีจ านวนน้อยที่สุด 

 

         
แผนภูมทิี ่3 สถิติภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557-2559 
 
ที่มา:สถิติอุดมศึกษา 2558-2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.info.mua.go.th สืบค้น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ) 
 
จากสถิตภิาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557-2559 พบว่า ตัวเลขทีน่่าสนใจมีผลต่อการเรียน

การสอนในระดับมหาวิทยาลัยและนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการเห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเห็นว่าการเรียนการ
สอนนั้นสามารถบรรลุผลได้หรือไม่ จากสถิติภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557-2559 จะเห็นว่ากลุ่มที่
มีงานจ านวนมากที่สุด รองลงมากลุ่มที่ยังไม่มีงานท า และกลุ่มยังไม่มีงานท าและก าลังศึกษาต่อมีจ านวนน้อยที่สุด  

 

 
แผนภูมทิี ่4 ร้อยละของบัณฑิตจ าแนกตามงานที่ท าตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 
ที่มา: ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 2558-2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

www.employ.mua.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 
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โดยที่สถิติของงานที่บัณฑิตได้ท าหากจ าแนกตามงานที่ท าตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2557-2559 จะเห็นว่าพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนมีจ านวนมากที่สุด รองลงมากลุ่มข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศมีจ านวนน้อยที่สุด 
 

          
 
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนผู้ว่างงาน จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ เดือนกันยายน 2561 และปี 2562 
ที่มา: ส ารวจภาวการณ์ท างานของประชาการ เดือนกันยายน 2562 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
และหากพิจารณาจ านวนผู้ว่างงานจากตัวเลขท่ีมีอยู่นั้น จากภาพข้างต้นซึ่งเปรียบเทียบจ านวนผู้ว่างงาน 

จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ เดือนกันยายน 2561 และปี 2562 จะเห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่ม
ระดับอุดมศึกษา มีอัตราการวางงาน มีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมากลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มผู้ไม่มีการศึกษา
และต่ ากว่าระดับประถมศึกษา มีจ านวนน้อยที่สุด  

จากสถิติที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่า นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ทุกกลุ่มสาขาวิชามีจ านวน
ลดลง แต่จ านวนของผู้ที่เลือกในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ยังคงมีจ านวนมากหากเทียบกับกลุ่มวิชา
อ่ืน และการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่นั้นยังคงเน้นไปที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นอันดับแรก ยังมี
ความต้องการในการเรียนในระดับปริญญาตรีในระดับที่สูงกว่าการเรียนการสอนในระดับอ่ืน ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น
ส่วนนี้จึงนับว่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองยังมีข้อได้เปรียบท่ามกลางสภาวะที่ตัวเลขชี้ให้เห็นว่า
มีจ านวนนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยน้อยลง นอกจากนั้นจะเห็นว่าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนลดลง ภาวะการ
มีงานท ามีจ านวนไม่สูงมากนัก บัณฑิตที่จบแล้วมีงานท าที่ตรงกับสาขาวิชาส่วนใหญ่จะมีอาชีพกลุ่มพนักงานบริษัท 
หรือองค์กรธุรกิจเอกชน โดยอัตราผู้มีงานท ามีจ านวนในแต่ละปีลดน้อยลง จ านวนผู้ว่างงานในแต่ละปีมีอัตราสูงขึ้น 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า จ านวนผู้เรียนมาน้อย มีโอกาส ทางเลือกในการศึกษาที่หลากหลาย สถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น
ใหม่มีมากขึ้น ความต้องการของผู้เรียน ต้องการเรียนในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตนเองและตรงกับความ
ต้องการของตลาดหรือสถานประกอบการ ประกอบกับการน าเทคโนโลยีมาใช้กับทุกภาคส่วน ท าให้มีอัตราการ
ว่างงานมีมากข้ึน  

จากผลจ านวนนักศึกษาลดน้อยลงที่กล่าวไว้ข้างต้นท าให้หลายๆ หลักสูตรไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้ 
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งต้องปิดตัวลง คุณภาพทางการศึกษาถดถอย บัณฑิตมีภาวะการไม่มีงานท าสูงขึ้น มีการ
แข่งขันทางการศึกษาเป็นอย่างมากของมหาวิทยาลัยต่างๆ  นักศึกษาสนใจเข้าเรียนมีจ านวนลดน้อยลง การเปิด
สาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน การผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถาน
ประกอบการ กระบวนการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต  การไม่มีส่วนร่วมของ
สถาบันการศึกษากับชุมชน สภาวะการอยู่รอดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน องค์กร ผู้ปกครอง บุคลากร ชุมชน 
สังคม หรือขาดโอกาสการปฏิบัติงานจริงกับองค์กรหรือหน่วยงานตามสายงานทั้งระดับภายในและต่างประเทศ  
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ปัจจัยความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น แม้รัฐบาลได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การเปลี่ยนแปลงผ่าน
การเป็นประเทศก าลังพัฒนา การก าหนดเป็นนโยบายหลักผ่าน Model Thailand 4.0 และมีการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ว  รองรับการแข่ งขันที่ รุนแรงในยุค Disruption 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศผ่านการสร้างคนหรือผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสังคม โดยการสร้างความรู้ให้คนเป็นคนดีคนเก่ง ตรงกับความต้องการทั้ง
ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และการก้าวสู่ระดับโลกให้กับสังคมโดยการสร้างนวัตกรรมอย่าง
แท้จริง (วิจิตร ศรีสะอ้าน,2559) 

เมื่อพิจารณาความเสี่ยงภาพรวมในระดับประเทศ พ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ยังเป็น
อีกความเสี่ยงที่ปรากฏให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงปัญหาทาง
สังคมที่เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอ มีอัตราความยากจนสูง ท าให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางความเสี่ยงหลายประการที่ปรากฏให้เห็นนั้นพบว่าในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็น
พ้ืนที่ที่มีอัตราของประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามสถิติของกรมการปกครอง  ดังตารางที่ 1 

 
จังหวัด/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตานี 692,643 699,494 708,200 716,420 723,449 
ยะลา 516,785 520,932 528,872 530,828 525,872 
นราธิวาส 781,839 788,464 795,003 801,193 795,003 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 
ที่มา: กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/sumyear.php 

 
จากสภาพปัญหา การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั่วโลก สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือ

ความอยู่รอดขององค์กรและบุคลากร เช่นเดียวกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เรียนรู้จากสภาพ 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลง ที่จะท าให้การพัฒนาองค์กรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้ 

1) คณะรัฐศาสตร์ มีการศึกษาสภาพปัญหา ทบทวนหรือส ารวจความต้องการ ความคาดหวังของ 
Stakeholder เช่น ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือประกอบการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาบุคลากรทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้ เรียน ให้ตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2) คณะรัฐศาสตร์ มีการด าเนินงานเชิงรุก ปรับ เปลี่ยนแปลง พัฒนาทุกส่วนในทิศทางเดียวกัน เพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  AUN –QA เช่น การพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

3) คณะรัฐศาสตร์ เน้นการท างานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย และสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรและสร้างความท้าทายให้กับองค์กร  

 
ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ 

คณะรัฐศาสตร์ มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ความต้องการความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า โดยอาศัยกระบวนการต่างๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการรับ
นักศึกษา การคงอยู่ของนักศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรและบุคลากร ดังตารางที่ 2 
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กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง วิธีการ/กระบวนการ ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
- นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 

-เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มอ 
-หลักสูตร รายวิชา มีความ
สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการ 
-การเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ
และมีส่วนร่วมของชุมชน 
-การเรียน ความรู้ที่จะน าไปใช้
งานจริง 
-ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี 
-จบแล้วมีงานท า 

-การจัดท าหลักสูตร บรรจุ
รายวิชามีความสอดคล้อง
กับความต้องการ หรือ
ตอบสนองของผู้เรียน 
-ปรับเปลี่ยนรายวิชาเน้น
การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยผ่านรูปแบบ
โครงการกิจกรรมรายวิชา 
-มีรายวิชาฝึกปฏิบัติสหกิจ 
- มีทุนสนับสนุนนักศึกษา 
-การเปิดโอกาสให้เข้า
โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างคณะ
รัฐศาสตร์ มอ กับคณะ
รัฐศาสตร์ มธ 

-จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าเรียนคณะ
รัฐศาสตร์ 
-เป็นนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ 
-นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมกับชุมชน 
-นักศึกษาไปฝึกสหกิจ
ต่างประเทศมากข้ึน 
-จบภายใน 4 ปี 
-จบมีงานท า 
 

-ผู้ปกครองนักศึกษา -ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียน
ในคณะรัฐศาสตร์ 
-สนับสนุนทุนการศึกษา 
- จบมีงานท า 

-ชี้แจงผู้ปกครองวัน
ปฐมนิเทศ 
-ประชาสัมพันธ์ 

-จ านวนการส่ง
นักศึกษาเข้าเรียน
คณะรัฐศาสตร์ 

- นักศึกษาต่างคณะ  
 

-ต้องการเรียนวิชาของสังกัด
คณะรัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นวิชา
การศึกษาท่ัวไป วิชาโท วิชา
เลือกเสรี  
-หรือเก็บรายวิชาเพ่ือขอย้ายเข้า
ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

-เปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาอ่ืนที่เหมาะสมกับ
ปัจจุบันและสอดคล้อง ตรง
กับความต้องการของผู้เรียน 

-จ านวนนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
-จ านวนนักศึกษา
สมัครเรียนวิชาโท  
-นักศึกษาท่ีขอย้ายเข้า
ศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ 

- ผู้บริหาร 
- งานรับนักศึกษา/
งานทะเบียน 

- จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
-มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 
-ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาภายใน 
4 ปี 
-บัณฑิตจบมีงานท า 
 

-การรับนักศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ 
-การดูแล ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา ความเป็นกันเอง 
“ครอบครัวรัฐศาสตร์”  
-หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ 
-ประเมินคุณภาพ ตาม
เกณฑ ์EdPEx AUN–QA 

-จ านวนนักศึกษาที่คง
อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ 
มีจ านวนมาก 
-จ านวนนักศึกษาที่
ย้ายเข้าคณะรัฐศาสตร์ 

ตารางที ่2 ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ 
 
จากตารางที่ 2 ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการการรับนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ ต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้มีการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวัง ความพึงพอใจ
ของกลุ่มลูกค้า  
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
ส าหรับกระบวนการท างานในอดีต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ปี 2550-2553 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานเพ่ิงจัดตั้งขึ้นใหม่ 

ภายใต้ข้อจ ากัดของบุคลากร จ านวนน้อย และภาระงานจะต้องขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ โดยมีการเปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต มี 4 แขนงวิชา คือ การปกครอง การปกครองท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และแขนงวิชานโยบายสาธารณะ รูปแบบการด าเนินการบริหารงานแบบ Top down เป็นการสั่งการโดยตรง
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยตรง การด าเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์  ยังไม่ได้
เน้นเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์หลักสูตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ทิศทางหรือแนวโน้มอนาคต อย่างเต็ม
รูปแบบมากนัก  จึงท าให้การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษามีจ านวนน้อย ซึ่งการด าเนินงานในยุคนั้นเป็นเน้นการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์กร และด าเนินการควบคู่กับภารกิจการเรียนการสอน เป็นดังรูปภาพที่  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
ภาพที่  3 แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2550-2553  
 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าเรียน (ในอดีต) 
1 คณะรัฐศาสตร์ มีการบริหารงานแบบ Top down เป็นการสั่งการโดยตรงระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยตรง  
2 คณะมีการก าหนดแผนการรับ/จ านวนการรับนักศึกษาไว้ล่วงหน้า 
3 แจ้งแผนการรับนักศึกษาไปยังหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
4 คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับงานรับนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5 รอการแจ้งผลการรับนักศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6 เจ้าหน้าที่รายงานผลการรับนักศึกษาต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต (ปี 2550-2553) 
ระยะที่ 1 เป็นช่วงของการจัดตั้งคณะใหม่ ความไม่พร้อมทางด้านบุคลากร  สถานที่ งบประมาณ ประกอบ

กับภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินงานด้านการรับนักศึกษายังไม่มีการขับเคลื่อนมากนัก ดังข้อมูลที่ปรากฏในตาราง 

จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2553 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 

ผู้บริหาร 

ผู้บริหารระดับต้น จนท. ที่รับผิดชอบ 

จัดตั้งคณะ/การเปิด
สาขาวิชา 

-สถาบันอุดม 
ศึกษามีน้อย 
-คู่แข่งทางการ
ศึกษามีน้อย 
-ยุคการขยาย
หน่วยงาน/องค์กร 
-ข้อจ ากัดด้าน
บุคลากร 

การรับนักศึกษา 

ผลิตบัณฑิตในสาขา
ที่ก าหนดไว้เพื่อ
รองรับภาวะมีงาน
ท า 
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207  คน 237  คน 180  คน 138  คน 
ตารางที่  3 จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2553 

 
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต  
ระยะที่ 1 ปี 2550-2553 
1 เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์เพ่ิงจัดตั้งขึ้นใหม่ 
2 การบริหารงานแบบ Top down เป็นการสั่งการโดยตรงระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยตรง  
3  ข้อจ ากัดของบุคลากร จ านวนน้อย และภาระงานจะต้องขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ  
4 การรับนักศึกษายังไม่เน้นการวิเคราะห์หลักสูตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ทิศทางหรือแนวโน้มอนาคต 
5 จ านวนความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนใต้  
6 จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเริ่มมีจ านวนน้อยลง 
7 การให้ความส าคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีน้อย 
8 ยังไม่มีการทบทวนสาเหตุที่ท าให้การรับนักศึกษา 
9 การท างานไม่ได้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระยะที่ 2 ปี 2554-2558 คณะรัฐศาสตร์ เริ่มมีจ านวนบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น มีการท างานเป็นระบบยิ่งขึ้น 
ภาระงานมีความชัดเจนของระบบการท างานในส่วนงานบริหารและงานฝ่ายสนับสนุนในเรื่องการรับนักศึกษา ตลอด
จนถึงส่วนงานที่หนุนเสริมการท างานเพ่ือรับนักศึกษา ท าให้การรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์โดยมี
กระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอน และเริ่มมีส่วนงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในกระบวนการ ท าให้เห็นถึง
ความต้องการของบัณฑิตที่ควรผลิตออกไป นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และมี
กิจกรรมที่หนุนเสริมการเรียน ที่ท าให้คณะรัฐศาสตร์เริ่มมีจุดเด่น มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น มีการ
ท างานโดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากรในการวางกรอบในการรับนักศึกษา ซึ่งอยู่บนฐาน
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนผ่านการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นก็มี
การติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีการทบทวนการรับนักศึกษา และควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
เพ่ิมเติมมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการในกระบวนการนี้ประกอบกับการมีศิษย์เก่ามาร่วมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์พร้อมกับส่วนงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ของคณะหรือสโมสรนักศึกษา
ของคณะรัฐศาสตร์ที่ช่วยหนุนเสริมกัน ท าให้ในปี 2554-2558 จ านวนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มี
จ านวนมากขึ้น ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4 การรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการรับนักศึกษา (อดีต) 
การด าเนินการรับนักศึกษาในอดีต ระยะที่ 2 มีกระบวนการ ดังนี้  

จ านวนนักศึกษาเพิ่ม 

-ผู้บริหารประชุม
ร่วมกับบุคลากร 
-ก าหนดจ านวนการรับ 

-วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียน 
-stakeholder มีส่วนร่วม 
-ปรับปรุงหลักสูตร 
-ประชาสัมพันธ์  

-ผู้บริหารติดตามผล
การด าเนินงาน 

-ทบทวนสาเหตกุารรับ
ไม่เป็นตามแผน 
-เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ ์
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1 มีการน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการรับนักศึกษาเข้าคณะรัฐศาสตร์  
2 การท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร เพ่ือเตรียมการวางแผนการรับนักศึกษา 
3 มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร เพ่ือให้

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับตรงกับความต้องการของผู้เรียน  
4 วิเคราะห์สภาพปัญหา การรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ของปีผ่านมา 
5 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมก าหนดแผนการรับนักศึกษา/จ านวนการรับนักศึกษา 
6 แจ้งแผนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
7 ผลักดันรูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์ ให้มีความหลากหลายช่องทาง เช่น การท าแผ่นพับหลักสูตร การ

เข้าร่วมกิจกรรม road show ของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน การแนะแนวนักเรียนรุ่นน้อง  
8 เน้นการท างานร่วมกับเครือข่ายมากขึ้น เช่น ศิษย์เก่า สโมสรนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ นักศึกษา

ปัจจุบันเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์   
9 เจ้าหน้าที่ รายงานผลการสมัครเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และรายงานจ านวนนักเรียนที่ยืนยันเข้าเรียน

ในคณะรัฐศาสตร์ แต่ละรอบ การสอบแต่ละประเภท ให้ผู้บริหารทราบ 
10 คณบดีมกีารติดตามและมีการทบทวนการรับนักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปี 2554-2558) 

ระยะที่ 2 เมื่อน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ในปี 2554-2558 
มีจ านวนนักศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 4 

 
จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2558 

2554 2555 2556 2557 2558 
186  คน 184  คน 172  คน 248  คน 253  คน 

 
ตารางที ่4 จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา  2554-2558  

 
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 
ปี 2554-2558 

1 ผลลัพธ์จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในภาพรวมระยะแรกไม่จ านวนนักศึกษาไม่มากนักและ 
2 ปีต่อมาเริ่มมีจ านวนเพิ่มข้ึน 

2 ไม่มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายของการรับนักศึกษาหรือการท างานยังไม่มีทิศทางของเป้าหมายที่ชัดเจน 
3 บุคลากรยังไม่มีการรับรู้เป้าหมายการรับนักศึกษาร่วมกัน 
4 ไม่มีการก าหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
5 กระบวนการ/วิธีปฏิบัติยังไม่เหมะสมกับสถานการณ์/การแข่งขัน 
6 การตัดสินใจเชิงบริหารไม่สามารถกระท าได้ทันทีทันใด 
7 การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ท าอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันช่วงเวลา 

 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

จากสภาพปัญหา กระบวนการ ผลลัพธ์ของการด าเนินการในอดีตและการก้าวเข้ายุค Disruption  ในปี 
2559 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในช่วงเวลานี้นับได้ว่าเป็นรอยต่อที่เชื่อมมาถึงปัจจุบัน ในช่วง
ระหว่างปีนี้นอกจากที่ได้มีการใช้กระบวนการท างานร่วมกันทุกฝ่าย การปฏิบัติงานเป็นไปทิศทางเดียวกันเพ่ือให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังภาพที่ 5  
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ภาพที ่5 กระบวนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
คณะรัฐศาสตร์มีการพัฒนา “นวัตกรรมงานรับนักศึกษา” ที่ช่วยหนุนเสริมความสนใจของนักศึกษาใหม่ให้

เลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และเลือกลงทะเบียนรายวิชาของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีข้ันตอนต่อไปนี้  
 

                                        
 
ขั้นตอนส าคัญและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า และยกระดับคุณค่าการรับนักศึกษาเข้าเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา ยุค Disruption 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 

4. มอบหมายให้ฝ่ายสายสนับสนุนวิชาการ ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานนโยบายและ
แผน งานรับนักศึกษา กองแผนงาน กองบริการการศึกษา เพ่ือบรรจุแผนการรับนักศึกษาหรือ
ก าหนดการวางแผนการรับนักศึกษาล่วงหน้า และก าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์การรับนักศึกษาที่ต้องการ  

5. ตั้งเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษาภาพรวมในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 แขนงวิชา และ Focus งานให้
บรรลุผลในทิศทางเดียวกัน 

ก าหนด+แจ้ง
เป้าหมาย 

วิธีการบรรลุ
เป้าหมาย 

ติดตาม/
ประเมินผล 

การรับนักศึกษา 

คณบดี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ิมจ านวนนักศึกษา 

ผลลัพธ์หลัก : เพ่ิมขึ้น 

สายสนับสนุน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 

ผลลัพธ์หลัก :  ช่องทางการสื่อสารเพ่ิมขึ้น 

สายวิชาการ 
วัตถุประสงค์ : ลดการย้าย-ลาออกของนักศึกษาจากคณะฯ 

ผลลัพธ์หลัก : จ านวนนักศึกษาย้าย-ลาออก ลดลง  
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีการบรรลุเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. สร้างรายวิชาที่ตอบสนองต่อผู้เรียนตามสถานการณ์ ตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ ของมหาวิทยาลัย 
3. คณบดี วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการรับนักศึกษา วิธีการรับนักศึกษา ตามสถานการณ์ โดยให้ค่า

น้ าหนักจ านวนการรับนักศึกษาแต่ละประเภท/โครงการ 
4. ก าหนดค่าความส าเร็จที่จะท าให้การรับนักศึกษาบรรลุ โดย 

4.1 เน้นท างานแบบมีส่วนร่วม/บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร  สโมสร
นักศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  

4.2 ผู้บริหารขับเคลื่อน ก าหนดนโยบายการรับ 
4.3 เจ้าหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการรับนักศึกษา มีการแนะน าหลักสูตร 

รายวิชา พร้อมให้บริการ 
4.4 สโมสรนักศึกษา  นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า ช่วยในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ข้อมูลข่าวสาร

การสมัครให้กับโรงเรียนต่างๆ  ช่วยตอบข้อสงสัยข้อมูลช่องทางต่างๆให้กับนักเรียนที่มีความ
สนใจสมัครเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ 

4.5 สร้างรายวิชาที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนหรือสนับสนุนการมีงานท าต่อบัณฑิต ดังนี้  
4.5.1 คณะรัฐศาสตร์เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่ตรงกับยุค สมัย ตรงกับ

ความต้องการและตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ท าให้นักศึกษาต่างคณะ มีความ
สนใจลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษาเพ่ิมข้ึน  

4.5.2 รายวิชามีการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน  
4.5.3 มีการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ มาบรรยายพิเศษ

ในรายวิชาให้กับผู้เรียน 
4.5.4 ก าหนดรายวิชาการฝึกปฏิบัติสหกิจมาใช้เสริมการผลิตบัณฑิตเพ่ือพร้อมการท างาน 

หรือการก้าวสู่ผู้ประกอบการทันทีหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งจากสภาพปัญหา อุปสรรค
เรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาไปสหกิจ นักศึกษาสามารถก้าวข้าม
พรมแดนอุปสรรคต่างๆ โดยที่นักศึกษาหาประสบการณ์ในการท างานนอกเวลาเรียน 
หารายได้พิเศษ หรือเสาะแสวงหาทุนต่างๆ เก็บเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการไปฝึกสห
กิจต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาที่ไม่มีโอกาส
ทางการศึกษา ให้ เท่ า เที ยบคน อ่ืน ได้  ส่ งผลให้ เป็ นการสร้างชื่ อ เสี ยงให้ กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลที่ 1 ในการส่ง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2553  และ
คณะฯ ได้น าเสนอ KM ให้กับคณะอ่ืนๆ เรื่องไปฝึกปฏิบัติสหกิจประเทศต่างๆ เช่น 
อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน สิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย โอมาน ตุรกี ฯลฯ 

4.6  มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศจีน มหาวิทยาลัย Southwest University in 
China, Chongqing ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปี 2558 - 2560   

4.7 การท า MOU กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
4.8  การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง  
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4.9  คณะรัฐศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดส่งนักศึกษาใน
โครงการลูกนายอ าเภอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากต้นแบบในสายวิชาชีพหรือในศาสตร์ที่ตรงกับผู้เรียน 
ให้มีความลึกซึ้ง เข้าใจ เข้าถึง โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์ท างานจริงจากนายอ าเภอ 
ต่างๆในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักศึกษา จ านวน 58 คน ซึ่งท าให้คณะรัฐศาสตร์มี
การยอมรับจากกรมการปกครอง ผู้ปกครอง และเป็นแรงจูงใจ แรงบันดาลใดให้กับนักศึกษาเข้า
มาเรียนในคณะรัฐศาสตร์มากข้ึน 

4.10 คณะรัฐศาสตร์ ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยคณะรัฐศาสตร์ มีรายวิชาสิทธิมนุษยชน
ให้นักศึกษาเรียน และเคารพในความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม  

4.11 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือขาดแคลนโอกาส 
นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ขั้นตอนที่ 3  การติดตาม/ประเมินผล โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณบดีจะมีการติดตามผลการรับนักศึกษา  
2. คณบดีและทีมบริหาร ท าการประเมินสถานการณ์ และหากจ านวนนักศึกษาสนใจเข้าเรียนน้อยก็จะ

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงลึก มีการเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครตามโรงเรียนต่างๆ หรือการเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ใช้ Social Media สโมสรนักศึกษา ศิษย์เก่า นักศึกษารุ่นพี่ ทั้งนี้การตัดสินใจเชิงบริหาร
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

3. มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยตอบค าถาม ข้อมูล ข้อสงสัยของผู้สมัคร เช่น หลักสูตรหรือเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรืออ่ืนๆ ในช่องทางต่างๆ ที่คณะจัดเตรียมให้ เช่น โทรศัพท์ เพจ เฟสบุ๊คคณะรัฐศาสตร์   

4. มีการประเมินผลการรับนักศึกษา  
5. สรุปผลการรับนักศึกษา ทั้งจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ในแต่ละรอบ การจ าแนกผู้

เข้าศึกษาตามแขนงวิชา  การจ าแนกตามที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด และนอกพ้ืนที่ 3 จังหัวดภาคใต้  ให้
ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการจัดการเรียนการสอน และส าหรับการสมัครนักศึกษาในปีถัดไป 

 
จุดเด่นที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการรับนักศึกษา  

1 ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เน้นการท างานเชิงรุก พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง  สามารถตัดสินใจเชิง
บริหารได้ทันที เอาใจใส่ ให้ค าแนะน าในกระบวนการท างานทุกงาน ทุกข้ันตอน  

2 มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายของการรับนักศึกษาที่ชัดเจน บุคลากรรับรู้เป้าหมายร่วมกัน 
4 การตั้งเป้าหมาย ผลลัพธ์ ไม่สูงเกินไปสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
5 การปฏิบัติงานไม่ได้มุ่งหวังค่าตอบแทนหรือเงินรางวัล 
6 มีการก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน 
7 กระบวนการ/วิธีปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมะสมของสถานการณ์ 
8 ขั้นตอนการด าเนินงานมีน้อย แต่ครอบคลุม 
9 การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ท าได้ทุกข้ันตอนและมีความรวดเร็ว 
10 กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกส่วนงาน โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในองค์กร 
11 การให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานทุกสายงาน 
12 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ สามารถต่อยอดให้มีจ านวนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ิมข้ึน 
13 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนาตนเองทั้งภายในและต่างประเทศตามความสนใจ ความ

ถนัดและศักยภาพของแต่ละคน 
6 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ 
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1 การวัดผล การวัดผลการรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
2 ผลลัพธ์ ผลการด าเนินงานที่มีการปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาที่เน้นตอบสนองต่อความต้องการ ความ

คาดหวัง ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยเน้นกระบวนการท างานร่วมกันเพ่ือให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กรมผีลลัพธ์ ดังนี้ 

1. จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562  
 

ปีการศึกษา นักศึกษาท่ีมารายงานตัว 

2558 252 

2559 294 

2560 329 

2561 246 

2562 318 
ตารางที่ 5 จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562 
 
จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความสนใจเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2558 

จ านวนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษามารายงานตัว มีจ านวน 252 คน ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารายงานตัว 294 คน  
ปีการศึกษา 2560 นักศึกษารายงานตัว 329 คน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษารายงานตัว 246 คนและปีการศึกษา 
2562 จ านวน 318 คน จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวภาพรวมมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ซึ่งจ านวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์แสดงเป็นแผนภูมิ ดังนี้ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 5  จ านวนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562 
2 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ปี 2558-2562   ดังตาราง 
 

คณะ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนนักศึกษา 

ศึกษาศาสตร ์ 457 379 416 379 424 
มนุษยศาสตร์และ 725 640 553 466 459 
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คณะ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนนักศึกษา 

สังคมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

338 251 202 185 190 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 242 232 188 147 131 
วิทยาการสื่อสาร 188 171 137 76 136 
ศิลปกรรมศาสตร ์ 35 30 46 37 53 
รัฐศาสตร ์ 253 294 329 246 318 
พยาบาลศาสตร์  45 36 46 62 62 

รวม 2283 2033 1917 1598 1773 
 

ตารางที ่6 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ีปี 2558-2562 

จากข้อมูลสถิตินักศึกษาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จ าแนกตามคณะ ในปีการศึกษา 2558-2562  คณะรัฐศาสตร์จ านวนนักศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับคณะต่างๆ
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา 4 แขนง
วิชา แต่จ านวนนักศึกษาท่ีเลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จ านวนมาก  

3 จ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษากับนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558-2562 คณะรัฐศาสตร์ 
จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์แต่ละปีเมื่อเปรียบเทียบกับการออกกลางคันเช่น 

ตกออก ลาออก ตาย ไม่มาลงทะเบียนเรียน ย้ายออก มีข้อมูลปรากฏ ดังตาราง 

 
ตารางที่ 7 จ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษากับนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558-2562 คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 15  มิถุนายน 2563 
 

จากตาราง จะเห็นได้ว่า คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
252 คน ตกออก ลาออก และไม่มาลงทะเบียน จ านวน 21 คน มีนักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน  3 คน  
รวมนักศึกษา  234 คน ส าเร็จการศึกษา 229 คน คงอยู่ 5 คน 

ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษา 294 คน ตกออก ลาออก และไม่มาลงทะเบียน จ านวน 32 คน 
นักศึกษาย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 8 คน รวมจ านวนนักศึกษา 270 คน ส าเร็จการศึกษา 251 คน คงอยู่ 19 คน 

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษา 329 คน ตกออก ลาออก และไม่มาลงทะเบียน จ านวน  29 คน มี
นักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 2 คน นักศึกษาคงอยู่จ านวน 302 คน 

ปีการศึกษา
ที่รับเขา้ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน
ที่รับเขา้ 

ออกกลางคัน 
นักศึกษา
ย้ายเข้า 

นักศึกษา
ทั้งหมด 

 
นักศึกษา
ที่ส าเร็จ 

จ านวน
นักศึกษาคง

อยู่ ตกออก ลาออก ตาย 
ไม่มา

ลงทะเบยีน 
นักศึกษา
ย้ายออก 

2562 2565 318  12  3 1 4 306  306 

2561 2564 246 1 17 1 11  10 226  226 

2560 2563 329 3 18 - 8  2 302  302 

2559 2562 294 3 19 - 9 1 8 270 251 19 

2558 2561 252 9 4 - 8  3 234 229 5 
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ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษา 246 คน ตกออ ลาออก และไม่มาลงทะเบียน จ านวน  30  คน มี
นักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 10 คน นักศึกษาคงอยู่จ านวน 226 คน 

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษา 318 คน ตกออก ลาออก และไม่มาลงทะเบียน จ านวน  16  คน มี
นักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 4 คน นักศึกษาคงอยู่จ านวน 306 คน 

ซ่ึงจากข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา นับถือศาสนาอิสลาม 85.53% และศาสนาพุทธ จ านวน 14.47% 
นักศึกษาท่ีขอลาออกจากคณะรัฐศาสตร์ ส่วนมากขอลาออกเพ่ือไปสอบเข้ารับราชการต ารวจและได้รับทุนศึกษา ณ 
ต่างประเทศ และส าหรับนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มีทั้งนักศึกษาจากคณะต่างๆภายในวิทยาเขต
ปัตตานีและต่างวิทยาเขต 

 
 
4. รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดในปีการศึกษา 2558-2562 คณะรัฐศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดท ารายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามี
การเปิดรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทั้งนักศึกษาสังกัดคณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจทั่วไปได้เรียน 
มีรายละเอียดดังตาราง 

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 
 

 
ตารางที ่8 ข้อมูลรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะรัฐศาสตร์ที่เปิดสอน 
 

5 การท า MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ สามารถ

https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013444
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013470
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013437
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013444
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013470
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013437
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00009138
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00011576
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00009138
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00009138
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00005570
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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 9 

 
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 

 
ตารางที ่9  แสดงข้อมูลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
6  ข้อมูลเครือข่ายและคู่ความร่วมมือของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะรัฐศาสตร์ มีเครือข่ายและคู่ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดทั้งเชื่อมโยงการเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตรัฐศาสตร์ ดังตาราง 

 
ปี คู่ความร่วมมือ จ านวน 

2561 -The Nonviolent Peaceforce 
-The North South Initiative,Selangor,Malaysia 
-คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กับคณะพาณิชย์และการจัดการ 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 

ตารางที่ 10 ข้อมูลเครือข่ายและคู่ความร่วมมือของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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7 การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2561 คณะรัฐศาสตร์ 

จากการที่คณะรัฐศาสตร์ ก าหนดให้มีรายวิชาฝึกสหกิจศึกษา เพื่อเสริมการผลิตบัณฑิต เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนการส าเร็จการศึกษา ตลอดทั้งเป็นการให้โอกาสและยกระดับการศึกษาให้กับบัณฑิต 
ผลการการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2561 ดังตารางที่ 11 

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 ตรุกี
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 อินโดนเีซีย  จีน
อินเดีย มาเลเซยี ลาว 
อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์ 
สิงคโปร ์

19 

2560 209 118 198 11 2 อินโดนีเซีย มาเลเซีย 3 

2561 239 124 226 13 3 มาเลเซีย อินโดนเีซีย 
อินเดีย 

6 

2562 264 121 240 24 6 มาเลเซีย อินโดนเีซีย จีน 
อินเดีย บาเรนห์  ตุรกี   

9 

ตารางที่ 11 การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2562  
 
8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน โดย
คณะรัฐศาสตร์ได้ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการก าหนดคู่เทียบในด้านการเรียนการสอน เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน รองรับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับตลาดสถานประกอบการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานสูงขึ้น โดยปี 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษารัฐศาสตร์ ที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.15 (ระดับมาก) และปี 2562 ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.40 (ระดับมาก) ซึ่งเป็นคณะเดียวใน
ประเทศที่มีการเปรียบคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับกรมการปกครอง โครงการลูกนายอ าเภอ 
คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดส่งนักศึกษาใน

โครงการลูกนายอ าเภอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากต้นแบบในสายวิชาชีพหรือในศาสตร์ที่ตรงกับผู้เรียน ให้มีความลึกซึ้ง 
เข้าใจ เข้าถึง โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์ท างานจริงจากนายอ าเภอ ต่างๆในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ โดยมีนักศึกษา จ านวน 58 คน ซึ่งท าให้คณะรัฐศาสตร์มีการยอมรับจากกรมการปกครอง ผู้ปกครอง และ
เป็นแรงจูงใจ แรงบันดาลใดให้กับนักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะรัฐศาสตร์มากข้ึน 

10. การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาด

แคลนโอกาส นักเรียนต่างด้าว นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และนักเรียนที่มีภูมิล าเนา
นอก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามาเรียนในคณะรัฐศาสตร์  ทุนแรงจูงใจ ทุนต้นกล้า 

11. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้หรือเสริมสร้างประสบการณ์การท างานจากส านักงาน 
คณะรัฐศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีปัญหาทางด้านการเงินหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มี

ประสบการณ์การท างานในส านักงานคณะรัฐศาสตร์ โดยการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยให้ทุน
นักศึกษาช่วยงานในคณะรัฐศาสตร์  

12. การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
คณะรัฐศาสตร์ ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์ เพ่ือสะดวกการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน เช่น ฟรีอินเตอร์เน็ตไว้บริการ
นักศึกษา  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องสมุด มีพ้ืนที่การเรียนรู้  ห้องส าหรับท ากิจกรรม ห้อง study room  
ห้องจุดประกาย  มีห้องละหมาดส าหรับปฏิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีตู้ท าน้ าเย็นน้ าร้อนไว้บริการ
นักศึกษา มีภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารที่เหมาะกับการเรียนรู้และเป็นพื้นที่เปิดตลอดเวลา โดยมี
พนักงานรักษาความปลอดภัยดูและความเรียบร้อย 

13. การใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน 
การใช้พื้นท่ีส่วนกลางร่วมกันเช่น ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี

ห้องเรียนห้องบรรยายพร้อมรองรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และหอสมุดของมหาวิทยาลัย อาคารกิจการนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาทั่วไปสามารถเข้าท ากิจกรรม เข้า
ชมรมต่างๆที่นักศึกษาสนใจได้ 

 
9 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความย่ังยืน 

กลยุทธ์หรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ภาวะการเป็นผู้น าขององค์กรที่ดี ในการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม เน้นท างานเชิงรุก การมอง

อนาคต ตลอดทั้งสร้าง Entrepreneurship Mindset ให้กับบัณฑิตทุกคนส าหรับโลกยุคใหม่และน าองค์กร
สู่เป้าหมายการท างานมองเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  

2. เน้นการก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์แล้วแบ่งงานตามสาย เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
บุคลากรทุกสายงาน 

3. การท างานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในองค์กร 
4. เน้นวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education – GE) ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ รู้จักตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 

วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดทั้งเป็นรายวิชาที่ตอบสนองต่อการสร้างบุคลการ
ตามนโยบายของรัฐและสภาวะปัจจุบัน ให้กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาภายในคณะและนักศึกษาต่างคณะ เช่น 
วิชาความเป็นพลเมือง ภาวะผู้น า และรายวิชาต่อด้านทุจริต 

5. การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของบุคลากรในการน าองค์ความรู้ ถ่ายทอด สร้าง พัฒนาชุมชน ตลอดทั้ง
การสร้างเครือข่าย เช่น การน านักศึกษาในรายวิชาลงพื้นที่เพ่ือท าโครงการร่วมกับชุมชน การน าองค์ความรู้
เชิงวิชาการในการแก้ไขสภาพ ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม โดยการท าวิจัย การสร้าง การพัฒนาอาชีพของ
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ชุมชน  การถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน หรือการท า MOU ร่วมกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น การท า MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น เรื่อง การจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

6. การถอดบทเรียนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 
7. การวิเคราะห์อนาคตและการน าเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ 
8. ความสามัคคี ความเข้มแข็งเชิงวิชาการของบุคลากร 

ความย่ังยืนของบุคลากรและองค์กร 
เนื่องจากมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา ท าให้มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ โดยมี

ขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องบรรลุผลส าเร็จในแต่ละระดับที่มีความสัมพันธ์ทั้งองค์กรและ

ก าหนดผลลัพธ์หลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
2) ตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพจากวัตถุประสงค์และเชิงปริมาณจากผลลัพธ์หลัก 
3) คณะฯ ขับเคลื่อนไปทั้งองค์กรจากวัตถุประสงค์แต่ละระดับ  
4) เกิดนวัตกรรมด้านการรับนักศึกษา ที่ก าหนดขึ้นจากคณบดีมาถึงระดับบุคลากรต่างๆ ของทั้งองค์กร 

 
จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

1) ทิศทาง นโยบาย การวางแผนการบริหารจัดการ ภาวะการเป็นผู้น าของคณบดี รองคณบดีหรือทีมบริหาร  
มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพ ท างานเป็นทีม มีความ
ทุ่มเท เสียสละ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน องค์กรเป็นหลัก 

2) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมายการรับ
นักศึกษา ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดจนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3) เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งเครือข่ายองค์กรที่ท างานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรคู่ความร่วมมือ  

4) ภายใต้วิกฤตของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีจ านวนนักศึกษาลดน้อยลง แต่คณะ
รัฐศาสตร์มีการรับนักศึกษาในรอบแต่ละปีเกินแผนการรับนักศึกษา                                    

5) การถ่ายทอดและการน าไปใช้ 
-วันที่ 7 มีนาคม 2561 มีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาให้กับวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง

และวิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้โครงการ “Learning &Sharing กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน ณ คณะ
รัฐศาสตร์ มอ ปัตตานี 

-วันที่ 27 มีนาคม 2561 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้น าเสนอผลสัมฤทธิ์ของงานรับนักศึกษาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 

-วันที่ 26  กรกฎาคม 2561 คณบดีคณะรัฐศาสตร์น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับนักศึกษาและการ
บริหารสินทรัพย์ ณ คณะรัฐศาสตร์ 

-วันที่ 14  สิงหาคม 2561 คณบดีคณะรัฐศาสตร์น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ที่ประชุมสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

-คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือน าเสนองานสหกิจศึกษา เรื่อง 
Lesson Learn from Cooperative Education in the Deep South of Thailand:From global experience 
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to local development” ในการประชุมสหกิจศึกษาโลก “the WACE 21 st World Conference August 3-
9,2019”,Cincinnati University,Ohio สหรัฐอเมริกา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562) 

 
10 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 การรายงานข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าเรียน ผู้ยืนยันสิทธิ์

ต้องมีความรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจ 

1 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งข้อมูลต่างๆ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้
ง่าย รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 

2 ระยะแรกๆ มีปัญหาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การ
รับสมัครนักศึกษา ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ได้  

2 การใช้เครือข่าย สโมสรนักศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า ร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

3 ระยะแรกการรับสมัครนักศึกษามีเป้าหมายการปฏิบัติ
ที่ไม่ชัดเจน 

3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
11 ความท้าทายต่อไป 

1 การรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่เกิน 80% ของการรายงานตัว 
2 หาแนวร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ปฏิสัมพันธ์กับคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายการ

ขับเคลื่อน หรือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตในวงกว้างยิ่งขึ้น 
3 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยมีเป้าหมายเข้าสู่การจัดล าดับ 1 

ใน 20 ของ U-Multirank ด้านรัฐศาสตร์ ภายในปี 2570  
 
สรุป 

“ คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด” 
-Charles Dawin- 

การรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค 
Disruption คณะรัฐศาสตร์ ผลักดันให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเน้นเรื่อง 1) ความยืดหยุ่นและทันความ
เปลี่ยนแปลงในการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถปรับเปลี่ยนหรือเบี่ยงทิศทางให้ทันกับโอกาสใหม่ๆ 2) เปิด
โอกาสให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งจากข้อผิดพลาดและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือจะหาวิธีแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ในครั้งถัดไป 
3) เพ่ิมขีดความสามารถและความเป็นไปได้ ที่ช่วยให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ เกิดความกระตือรือร้น และกล้าก้าว
ข้ามผ่านขีดจ ากัดของตนเอง 4) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา “คน” ด้วยการประเมินที่ไม่ได้ต้องการความส าเร็จที่
สมบูรณ์  โดยเหลือพ้ืนที่ส าหรับความท้าทายและการพัฒนาต่อไป อีกทั้งบุคลากรทุกคนในคณะรัฐศาสตร์ มีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทาง ทุกความคิดเห็นส าคัญ 5) ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การท างานเน้นให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม เสนอความคิด องค์ความรู้ เพ่ือให้ก าหนด ทิศทางท าให้เกิดกลยุทธ์หรือแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหา
ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้ในยุค Disruption ดังนั้น หากหน่วยงานหรือองค์กร สามารถ
ปฏิบัติการรับนักศึกษาเข้าเรียนและรักษาจ านวนนักศึกษาในคงอยู่เกิน 80% สถาบันอุดมศึกษาต้องก้าวข้ามสะพาน
วิกฤติการไม่มีนักศึกษาหรือนักศึกษามีจ านวนน้อย ผลท าให้หลักสูตรมีมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ และตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ิมภาวการณ์มีงานท ามากขึ้น บุคลากรและองค์กรมีความอยู่รอดและ
ยั่งยืน แล้วหน่วยงานหรือองค์กรจะปฏิเสธ การร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาใน
ยุค Disruption ให้รอดวิกฤติการณ์นี้หรือ?  

 
12  เอกสารอ้างอิง 



 

  
25 

กระทรวงมหาดไทย.(2563).จ านวนประชากรในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558-2562. สืบค้นเมื่อ 4 
เมษายน 2563 จาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/sumyear.php 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา. (2560).บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อThailand 4.0. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2563 จาก 
http://www.moe.go.th/moe/th/ news/detail.php?NewsID=48419&Key=news_act 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(2562).รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตร์.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,ปัตตานี. 

_____________________.(2562).รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,ปัตตานี. 

วิจิตร  ศรีสะอ้าน. (2559).บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างคนเพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ.สืบค้นเมื่อ 4 
เมษายน 2563 จาก http://www.sut.ac.th/ 2012/news/detail/1/news20160825 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 2558-2560 สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 
2563 จาก www.employ.mua.go.th    

http://www.moe.go.th/moe/th/%20news/detail.php?NewsID=48419&Key=news_act
http://www.sut.ac.th/%202012/news/detail/1/news20160825
http://www.employ.mua.go.th/

