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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำมี*)  
 และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[   ]  TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
       และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  กระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำในยุควิถีชีวิตใหม่ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ]  2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ]  4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (งำนกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ คณะศิลปศำสตร์) 
ที่อยู่ 15 ถนนกำญจนวณิชย์ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 
โทรศัพท์ 074-286656  โทรสำร 074-286707  เว็บไซต์ https://www.libarts.psu.ac.th/index.php/en/ 

ชื่อผู้เขียน  
1. ที่ปรึกษาโครงการ: ดร.สิตำ  มูสิกรังษี ต ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

โทรศัพท ์074-286656   โทรสำร 074-286707 มือถือ 089-7327155 E-mail: sita.m@psu.ac.th               
2. หัวหน้าผู้จัดท าโครงการ (ผู้น าเสนอ): นำงสำวไตรถิกำ นุ่นเกลี้ยง ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร 

โทรศัพท ์074-286656   โทรสำร 074-286707 มือถือ 098-0756136 E-mail:  trithika.n@psu.ac.th 
3. ผู้ร่วมจัดท าโครงการ: นำยรณกฤต จันทรักษ์  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

โทรศัพท ์074-286656   โทรสำร 074-286707 มือถือ 081-4278938 E-mail:  ronnakrit.c@psu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กระบวนกำรท ำงำนที่มีกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำนักศึกษำร่วมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุควิถีวิธีใหม่ 
2) สร้ำงโมเดลกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำในยุควิถีใหม่ โดยค ำนึงถึงผู้เรียนและสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
3) ติดตำมและปรับเปลี่ยนกระบวนกำรใหสอดคลองกับสถำนกำรณที่เปลี่ยนแปลง โดยมีระบบสนับสนุนที่เอ้ือต่อกำร

ท ำงำน 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) จัดกิจกรรมในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 โดยกำรค ำนึงถึงข้อจ ำกัดของผู้เรียนได้ครบทุกหน่วยชั่วโมง 
2) งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำลดลง 
3)   ผลกำรประเมินควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในยุควิถีใหม่  
     ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.32 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 
4)  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในยุควิถีใหม่  
     ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [   ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [   ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง:  กระบวนการพัฒนานักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ 
ประวัติและความความเป็นมาโดยย่อ: 

กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่เริ่มทวีควำมรุนแรงตั้งแต่ปลำยปี 2562 ส่งผลกระทบวงกว้ำงในหลำย
มิติทั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็นทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท ำงำน และที่ส ำคัญคือ กำรศึกษำ ทุกภำคส่วนจ ำต้อง
ปรับตัวเพ่ือรับกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงปัจจุบันทันด่วน  ซึ่งนั่นก็หมำยรวมถึงคณะศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัย                  
สงขลำนครินทร์ ที่ได้รับผลกระทบต่อระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำนักศึกษำด้วยเช่นกัน ผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 น ำมำสู่ควำมเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงกำรศึกษำในแง่มุมต่ำงๆ เช่น ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรต้องปิดเรียนในช่วงระยะต้นของกำรแพร่ระบำดตำมมำตรกำรรักษำระยะห่ำงเพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค  
น ำไปสู่กำรปรับรูปแบบกำรสอนจำกกำรจัดกำรในชั้นเรียน เป็นกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ที่ลดกำรพบปะ
ระหว่ำงบุคคล สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นแรงผลักดันบังคับให้เกิดกำรปรับตัวและน ำมำซึ่งกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรูปแบบกำรศึกษำใหม่ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษำได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยรูปแบบที่แตกต่ำง กลำยเป็นโมเดลใหม่ๆ  
ที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ทั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียน กำรท ำกิจกรรมแบบออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงำนฯ  
จึงได้ออกแบบกระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำในยุควิถีชีวิตใหม่  เพ่ือพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงใน             
ยุควิถีชีวิตใหม่ของนักศึกษำ แต่คงไว้ซึ่งคุณภำพในกำรพัฒนำตัวผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพเช่นเดิม 
วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์: เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำด้ำนภำษำ วัฒนธรรมและสังคมในภูมิภำคอำเซียนตอนล่ำง 
พันธกิจคณะศิลปศาสตร์:   

1. สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนภำษำ วัฒนธรรมและสังคม 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทำงวิชำกำร ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิตสำธำรณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ท ำนุบ ำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือธ ำรงควำมเป็นไทย และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในควำม

หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
ค่านิยมคณะศิลปศาสตร์: 

มุ่งพัฒนำ รักษำคุณธรรม น ำสังคม      
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จากกรอบแนวคิดดังกล่าว น าไปสู่กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ ดังนี้ 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 

ภำยในประเทศ งำนกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ฯ ซึ่งมีภำระหน้ำที่หลักในกำรดูแลพัฒนำนักศึกษำ ถือเป็น
โจทย์ใหญ่ส ำหรับกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำง ซึ่งผลกระทบในสถำนกำรณ์นี้น ำไปสู่กำรเรียนรู้ร่วมกันภำยใน
หน่วยงำนและน ำประเด็นต่ำง ๆ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำและคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระยสั้นและระยะยำว โดยกำรมุ่งเน้นในกำรปรับเปลี่ยน
วิธีกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมที่ส ำคัญ รวมถึงบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในคณะฯ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษำมำกที่สุด ผ่ำนกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคณุภำพ PDCA  

 
P: มีกำรประชุมระดมสมองจำกทุกภำคส่วนเพ่ือวำงแผนปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
D: จัดกิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินงำนโดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนเป็นหลักส ำคัญ 
C: เก็บข้อมูลทำงสถิติและกำรประชุมถอดบทเรียนต่ำง ๆ เพ่ือน ำข้อเสนอแนะ และนัยส ำคัญต่ำง ๆ มำปรับใช้

และออกแบบ/ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียน 
A: ปรับปรุงแก้ไขและวำงแผนใหม่จนเกิดเป็นโมเดลกระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำในยุควิถีชีวิตใหม่  คือ             

“เรียนรู้ พร้อมรับมือ ปรับวิธีกำร เปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำน” 

 


