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บ ท คั ด ย่ อ ภ า ษ า ไ ท ย  

58252208 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การบริหารกิจกรรมนักศึกษา, กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

นางสาว ชวัลภา พรหมาซุย: แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สายสุดา เตียเจริญ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะ สังกัด
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 11 คณะ ผู้ให้ข้อมูลคณะละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 1 คน 
อาจารย์ จำนวน 1 คน เลขานุการ จำนวน 1 คน นักศึกษา จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้านการพัฒนาปรับปรุง 
ตามลำดับ 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้แก่ 1.ด้านการวางแผน ประกอบด้วย ควรกำหนดการประชุมเพื่อวางแผนก่อนจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรวางแผนพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและ
สะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 2. ด้านการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย ควรปรับปรุงระยะเวลา
การจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญและให้ความรว่มมือในการปฏบิัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3.ด้านการตรวจสอบและประเมนิผล 
ประกอบด้วย ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม และควรมี
การตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 4.ด้านการพัฒนาปรับปรุง ประกอบด้วย ควรนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป 
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บ ท คั ด ย่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  

58252208 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : STUDENT ACTIVITIES ADMINISTRATION, ART AND CULTURE PROMOTION ACTIVITIES 

MISS CHAWANRAPA PHROMMASUI : THE GUIDELINES TO DEVELOP 
STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION IN ARTAND CULTURAL PROMOTION 
ACTIVITIES, EASTERN ASIA UNIVERSITY THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D. 

The purposes of this research were to find: 1) Educational Administration Management on 
encouraging arts and cultures for Student Affairs in Eastern Asia University 2) The Guidelines of 
Educational Administration for Students Affairs on encouraging arts and cultures for Student Affairs in 
Eastern Asia University Research Population Samples consisted of 11 faculties in Eastern Asia University. 
There were 6 research informant from every faculty which were 1 executive, 1 instructor, 1 secretary and 
3 students from each faculty. There were 66 research participants in total. Research instruments were 
questionnaires on Educational Administration for Student affairs on arts and cultures in Eastern Asia 
University. Frequency value, Percentage, Arithmetic Average, Standard Deviation, Content Analysis. 

The result found out 1. Educational Administration for Student affairs on arts and cultures 
in Eastern Asia University are in a great performance as a whole. This is the result of Arithmetic Average 
which is showed respectively:  Plan , Do, Check, and Act. 2. The Guidelines of Educational Administration 
for Students Affairs on encouraging arts and cultures for Student Affairs in Eastern Asia University are: 
1)Strategies which are: 1) The Student Affairs should set the meeting goals and brief the strategies before 
every single Arts and Cultures Activities. 2) The Student Affairs should set the proper and proficient 
implementation plan for student activities relating to the objectives of every single subject that they are 
studying. 3) The location for every activity should be well-prepared and convenient. 4) The university 
should plan to allocate the budget efficiently and sufficiently for the activities in every single major and 
faculty at the university. 2. Objective Plan which are: 1) The Student Affairs should adjust and manage 
the time and duration of the activities associated to the plan. 2) The activities should meet the fixed-
time schedule. 3) The organization should encourage every staff and student in the university to realize 
that participating in Arts and Cultures Activities is crucial. 3. Inspection and Evaluation which are: 1) The 
organization should inspect and evaluate the plan and project to set the course of the activities into the 
same direction 2) The organization should develop and improve the procedure of inspection and 
evaluation to reach the most efficient indicators of the project. 4. Improvement which are: 1) The 
Student Affairs should enhance the evaluating processes so that the activities can be evaluated 
practically. 2) The university should use the result from the evaluation to make progress on student 
activities. 
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กิ ต ติ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารย์ที ่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและเป็นผู ้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  ได้
กรุณาให้ความช่วยเหลือ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความใส่ใจและให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ รวมถึง อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  ส่งผลให้การค้นคว้า
อิสระนี้มีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่าน
เป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียที่ ให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ นายมนูญ พรหมาซุยและนางเสาวลักษณ์ พรหมาซุย บิดา มารดาที่รักยิ่ง
ของผู้วิจัย ที่เป็นกําลังใจ เป็นแรงผลักดัน มอบทุนทรัพย์ คอยช่วยเหลือ ดูแลและสนับสนุนทุกอย่าง
ด้วยดีเสมอมา ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี คุณความดี และคุณค่าแห่งความ
พยายามนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บูรพคณาจารย์ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้
อบรมสั่งสอนมาโดยตลอด จนทําให้ผู้วิจัยประสบความสําเร็จ จากนี้ผู้วิจัยจะนำความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาเล่าเรียนนี ้ทำประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที ่จะสามารถทำได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

  
  

ชวัลภา  พรหมาซุย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
กระแสการเปลี ่ยนแปลงของโลก สังคมยุคใหม่ซึ ่งเรียกว่าเป ็นยุคโลกาภิว ัตน์ ยุคไร้

พรมแดนกั ้น มีการติดต่อสื ่อสารกันอย่างทั ่วถึงและรวดเร็วในทั ่วโล ก ทำให้การหลั ่งไหลของ
วัฒนธรรมและวัตถุทั ้งทางชาติตะวันตก ชาติตะวันออกที ่มีอิทธิพลมากขึ้น การเปลี ่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพ และด้วยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ประชากรทุกคน
จึงควรต้องเข้าใจ ปรับตัว และเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสั งคมให้มากขึ้น 
ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ประชากรในสังคมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
ได้ การสร้างประชากรให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ 

การสร้างประชากรให้มีคุณภาพ แต่ละประเทศจะมีวิธีการสร้างคุณภาพให้ประชากรที่
แตกต่างออกไป ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันมากเพียงไร แต่พ้ืนฐานของการสร้างคุณภาพให้กับ
ทุกคนในสังคม ก็จะมีความเกี่ยวพันกับการสร้างประชากรด้วยระบบการศึกษา ในประเทศใดที่
ประชากรมีคุณภาพ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาได้ ประเทศนั้นย่อมเป็น
ประเทศที่จะสามารถพัฒนาและก้าวนำประเทศอื่น ๆ ของโลกนี้ได้  

การศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปในทุกยุค ทุกสมัย การมีความรู้จะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่และดำเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น ในปัจจุบันทุกคนจึงตั้งใจที่จะเรียนในระดับที่สูงที่ สุด เพื่อพัฒนาตนเองตั้งแต่การ
เรียนรู ้ในโรงเรียนระดับอนุบาล จนมาถึงการเรียนรู ้ในมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา ดังนั ้น
มหาวิทยาลัยจึงเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประ เท ศชาต ิใน อน าคต  ซึ ่งป ระ เท ศ ไท ยก ็เป ็น อ ีกห นึ ่งป ระ เท ศที ่ม ีค ว า มตระห น ักถ ึง                
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ในประเทศให้มี
การพ ัฒนาอย่างต ่อเนื ่อง ทั ้งการศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาทุกระบบมีความสำคัญไม่ยิ ่งหย่อนไปกว่ากัน ในทุกระดับการศึกษาต่างมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตทั้งสิ้น เมื่อทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าของ
สังคม ประชากรทุกคนจึงต่างมีความคาดหวังที่จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูงที่สุด ที่จะสามารถ
มีกำลังในการศึกษาได้ คือการได้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที ่เป ็นสถาบันการศึกษา          
ในระดับอุดมศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงที่สุด มหาวิทยาลัยจึงเป็นอีกหนึ่งสถาบัน   
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ในสังคมไทยที่ทุกคนต่างให้ความสนใจและต้องการจะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพื่อหวังจะได้รับ
ความรู้ มีความสามารถและนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลต่อไป  

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
เมื ่อทุกคนมีจุดมุ่งหมายได้รับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนา

ตนเอง การเรียนรู้ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาจึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่สามารถให้นักศึกษา
นำประโยชน์มาใช้ได้ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการเรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียนที่อยู่
เพียงหน้ากระดานคงไม่เพียงพอต่อการเรียนรู ้ในปัจจุบ ันที ่ก้าวเข้าสู ่โลกในยุคโลกาภิวัตน์ที ่
นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาทั ้งทางด้านวิชาการและด้านการทำกิจกรรมทั ้ง 5 ด้าน คือ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังคำที่ได้กล่าวไว้ว่า"การเรียน
ทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น" จากคำกล่าวข้างต้นจึงท ำให้ทราบได้ถึง
ความสำคัญของการเรียนและกิจกรรมซึ่งการทำกิจกรรมก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนรู้
ในห้องเรียน  

เพื ่อให้ได้จุดมุ ่งหมายเพื่อสนองตอบความต้องการตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา     
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของนักศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนั ้น นักศึก ษาจะต้องมีทักษะ 
บ ุคล ิกอ ุปน ิส ัยที ่สามารถดำรงช ีว ิตและปรับต ัวให ้เข ้าก ับสภาพแวดล ้อมที ่เก ิดขึ ้น  ด ังนั ้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมุ่งเน้นสร้างกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่สอดรับอันเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอ เชียได้ตระหนักเห็น
ความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาด้วยปรัชญา 
ปณิธาน ที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิตมีความสามารถในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการปรับตัวกับสภาวการณ์และถึงพร้ อมด้วย
ปัญญาอันเป็นสากล ในด้านการพัฒนานักศึกษาการดูแลนักศึกษาเมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
มหาว ิทยาล ัยอ ีส เท ิร ์น เอ เช ีย ได ้จ ัดบร ิการความต ้องการพื ้นฐานครอบคล ุมทั ้งด ้านการ
รักษาพยาบาล ทุนการศึกษา สิ ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การให้คำปรึกษา การจัดอบรม
พัฒนานักศึกษา อีกทั้งยังมีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผล
งานของนักศึกษา การบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับชาติ การแข่งขันกีฬา การบำเพ็ญ
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ประโยชน์ การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ1  

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติของมหาวิทยาลัย คือการสร้างกรอบ
ทิศทางของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต คือ การสร้างแนวทางการดำเนินงานพัฒนา
บัณฑิตและสร้างกรอบการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาบัณฑิตโดยมีเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อที่จะ
พัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ถึงพร้อมใน
การทำงานและมีขีดความสามารถในระดับสากลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีความเป็นเลิศที ่หลากหลาย 
เพื่อสนองตอบความต้องการตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือผลิตบัณฑิตที ่สะท้อน    
ตามจุดเน้นของสถาบันเป็นบัณฑิตที่เก่งทั้งวิชาการและวิชาชีพโดยคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพนั้น ๆ กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ  อันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ในการหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ได้ชื ่อว่าบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ประจำชมรมนักศึกษาคอย
แนะนำและให ้คำปรึกษาเพื ่อให ้การดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมของน ักศ ึกษาเป ็น ไปอย ่างม ี
ประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม  นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว 
มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  

การจัดกิจกรรมร่วมกับการเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรให้ความสนใจ  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2 
ดังนั้นการจัดการศึกษานอกจากจะมุ่งเน้นให้มนุษย์มีความพัฒนาทางด้านความรู้แล้ว ยังต้ องจัด
การศึกษาให้พัฒนาในทุกด้านเพ่ือความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การจัดกิจกรรมจึงเป็น
สิ่งที่จะทำให้การพัฒนามนุษย์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำได้โดยง่ายยิ่งขึ้น และในกระบวนการ
เรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชา ธิปไตย

 
1 รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย ประจำป ีการศ ึกษา 2559  (ปท ุมธาน ี: คณะกรรมการประก ันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2559), 3. 

2 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545).  



  
 

4 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ ่น  ภูมิปัญญาไทย  และความรู ้อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง3 การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีได้นั้น ก็ต้องเริ่ม
จากการปลูกฝังให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม เพราะศิลปะและ
วัฒนธรรมคือสิ่งที่จะทำให้คนเราไม่ลืมรากเหง้าและเข้าใจการดำรงชีวิตของสังคมอย่างแท้จริง 
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของคนในชาติโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ในความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจงามรักสงบดำรงยึดมั่นในศีลธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออก
อย่างมีระเบียบแบบแผนที่ทำให้เกิดความภูมิใจและสามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้เป็นที่
พ่ึงแก่ผู้อ่ืนได้นำไปสู่สันติสุข สันติธรรม4 

ดังนั ้น กิจกรรมนักศึกษาในด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นกิจกรรมแห่งการ
เรียนรู้และเข้าใจชีวิต มีความสำคัญและน่าสนใจในการศึกษาเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป 

 
ปัญหาของการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร ์นเอเชียเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที ่ผลิตบัณฑิตเพื ่อให้ม ี
คุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียทุกคนนอกจากจะได้รับการศึกษาในคณะและสาขาที่ตนเอง
เรียนอยู ่ทั ้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที ่เป ็นหนึ ่งในหน้าที ่          
ที่นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติ กิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีหลายรูปแบบ หลายกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้เลือกปฏิบัติเพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใน
หน่วยกิตต่าง ๆ ให้ครบตามจำนวนที่หลักสูตรได้กำหนดไว้แล้ว นักศึกษายังต้องปฏิบัติกิจกรรมให้
ครบตามจำนวนชั่วโมงที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ด้วย มิเช่นนั้นนักศึกษาก็จะไม่สามารถผ่าน
การประเมินผลในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเพียง

 
 3 เรื่องเดียวกัน. 

4 สุดารัตน์ เทพพิมล, "การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555). 
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พอที่จะสามารถเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาในแต่
ละกิจกรรมจึงมีความสำคัญต่อนักศึกษาแต่ละคนเป็นอย่างมาก ซึ ่งเมื ่อต้องมีการปฏิบัติงาน
กิจกรรมในบางช่วงเวลาอาจจะเกิดปัญหาในหลาย ๆ ประการขึ้น ทั้งในปัญหาเรื่องความพร้อมใน
การปฏิบัติกิจกรรมด้านร่างกาย ด้านสถานที่ ที่ต้องทำการปฏิบัติกิจกรรม ด้านเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม ด้านการขาดความใส่ใจในการศึกษาหาความรู้ในการทำกิจกรรม และอีกหนึ่งประการที่
สำคัญ คือ ความพร้อมทางด้านจิตใจที่อยากให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ การบริหารกิจกรรม
ที่ดีจึงมีผลในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
ได้5 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาซึ ่งเป็น      
อีกภาระหนึ ่งที ่ม ีความสำคัญ  อันจะช่วยพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการจัดการศึกษาใน        
ชั้นเรียน การจัดการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถช่วยสร้างให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที ่สมบูรณ์ได้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดกรอบการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที ่ทุกมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติ รวมถึงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียที ่ได้มีการกำหนด
กิจกรรมนักศึกษาไว้ 5 ด้านตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
พ.ศ.2559 ดังนี ้ 1) ด้านวิชาการที ่ส ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ 2) ด้านกีฬาและ     
การส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  4) ด้านเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 5) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหนึ ่งในองค์ประกอบหลักด้านกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษาสำนึกรักษ์และภูมิใจ      
ในวัฒนธรรมไทยและเลือกบริโภควัฒนธรรมอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนั้น แต่ละคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึง
ศาสตร์วิชา ธำรงค์ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศชาติและบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่าง ๆ 
ได้อย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ พิธีไหว้ครูคณะและมหาวิทยาลัย   
พิธีประดับปีกเครื ่องหมายการบิน และพิธีประดับบ่าอินทนูชั ้นปี พิธีดื ่มน้ำปรุงศักดิ ์สิทธิ ์และ
ประดับเข็ม Rx พิธีน้อมรำลึกพระคุณครูและติดเข็มชั ้นปี กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สาขามุสลิม 
กิจกรรมชมรมดนตรีไทย กิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียง East Wind กิจกรรมวัฒนธรรม

 
5 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, interview by นางสาวชวัล

ภา พรหมาซุย, 2560. 
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ล้านนา กิจกรรมชมรม English Club  โครงการถวายเทียนพรรษา เป็นต้น6 ซึ่งในปัจจุบันการจัด
กิจกรรมในแต่ละปีนั้น มหาวิทยาลัยมีปัญหาในการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการวางแผน ที่ไม่ได้กำหนดการประชุมก่อนจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในทุกครั้ง ไม่มีการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไม่รองรับ
การจัดกิจกรรมเท่าที่ควรเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จึงทำให้ มหาวิทยาลัยมี
ป ัญหาในด้านการจัดการ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
พอสมควร การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการจัดทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย ในแต่ละกิจกรรมจะต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมขึ้น งบประมาณจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้กิจกรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
เต ็มกำล ัง แต ่จากการจ ัดก ิจกรรมด ้านส ่ง เสร ิมศ ิลปะและว ัฒนธรรมในท ุกครั ้งที ่ผ ่านมา 
งบประมาณที่ไม่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การจัดกิจกรรมมีปัญหาในการดำเนินการเป็นอย่าง
มาก ด ้านการปฏิบ ัต ิตามแผน ไม่ม ีการปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นตามแผน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังจะสามารถสังเกตได้จากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนน้อยกว่า
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ การมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในภาระงานของอาจารย์ บุคลากรและ
น ักศ ึกษาที ่ม ีความเกี ่ยวข ้องต ่อก ิจกรรมนั ้นย ังไม ่ม ีความช ัด เจนในด ้านการวางแผนและ           
การปฏิบัติงานมากพอจึงทำให้เมื่อปฏิบัติงานกิจกรรมเกิดปัญหาในการจัดการภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ไม่มีการตรวจสอบและประเมินผล
การจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และด้านการพัฒนาปรับปรุง    
ไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปี
ถัดไป อีกทั ้งมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียยังไม่เคยมีการประเมินการบริหาร และการประกัน
คุณภาพของกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติไปว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไป
ตามที ่มหาวิทยาลัยอีสเทิร ์นเอเชียได้กำหนดไว้หรือเป็นไปตามหลักการ การดำเนินการจัด
กิจกรรมที่ดีหรือไม่ และเมื่อวิเคราะห์แล้วมีจุดที่ควรแก้ไขและจัดการอย่างไร กิจกรรมส่งเ สริม
ศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษายังไม่มีแผนปฏิบัติงานที่ดีและขาดการปฏิบัติให้ครบวงจรคุณภาพ  

 
6 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ.2560 (ปทุมธานี: คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2559), 7. 

 



  
 

7 

จึงทำให้การบริหารและจัดกิจกรรมไม่ทราบถึงผลการดำเนินการเพื่อที่จะนำผลการดำเนินการมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นได้7 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจึงมี
ความสนใจทราบถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพื่อนำผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
บริหารกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์เป็นบัณฑิตที่พร้อมก้าวออกไปเป็น
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อทราบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

คำถามการวิจัย 
 1.  การบริหารก ิจกรรมน ักศ ึกษาด ้านกิจกรรมส่งเสริมศ ิลปะและว ัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับใด 
 2.  แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงกำหนดสมมติฐานเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การทำวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1.การบร ิหารก ิจกรรมน ักศ ึกษาด ้านก ิจกรรมส ่งเสร ิมศ ิลปะและว ัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียประกอบด้วยหลายแนวทาง  

 
 7 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , "การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาด้านการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ". 
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ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีระบบของลุนเนนเบิร์กและออร์นสไตน์ (Lunenburg 
and Ornstein) ซึ ่งได ้กล ่าวถ ึงว ิธ ีการใน เช ิงระบบว่าประกอบด้วยต ัวป ้อน ( input) ได ้แก ่          
คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ กระบวนการ (Transformation Process) ได้แก่    
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหาร
จัดการ ผลที่ได้รับ (Output) ได้แก่ คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา คุณลักษณะของนักศึกษา โดยมี
สภาวะแวดล้อม (Context) ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพขององค์กรทั้งในทางจริงและในทางอ้อม รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป8 แนวคิดด้านการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อีสเทิร ์นเอเช ียได้ม ีการกำหนดกระบวนการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาโดยยึดหลัก
กระบวนการวงจร PDCA ตามคู ่ม ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา      
พ.ศ.2557 ดังนี ้ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการปฏิบัติตามแผน 3) ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน มีการ
จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่ว นร่วม ใน
การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำ   
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป  9  

 

 
 8 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, พ ิมพ ์ค รั ้งที ่ 6. (CA:Wadworth Publishing,2012, 2012), 20-
22. 

9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ2557), 119. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของงานวิจัย 
 ที่มา : เรื่องเดียวกัน 

: เรื่องเดียวกัน, 104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

10 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การว ิจ ัยครั ้งนี ้เป ็นการศ ึกษาแนวทางการพ ัฒ นาการบร ิหารก ิจกรรมน ักศ ึกษา           
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยใช้กระบวนการการบริหาร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle) ซึ ่งได้แก่ 1.การวางแผน (Plan) 2.การปฏิบัติตามแผน 
(Do) 3.การตรวจสอบ (Check) 4.การพัฒนาและปรับปรุง (Act) ในการดำเนินงานวิจัยกิจกรรม
นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม  ตามเกณฑ์คู ่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา :  เรื่องเดียวกัน, 104. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้อ่าน ผู้วิจัยจึงได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ

ดังนี้  
    
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชียที ่ปฏิบัติเพื ่อเสริมทักษะด้านพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที ่แสดงออกมาใน
รูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศาสตร์วิชา 
ธำรงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศชาติและบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ 
  การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง 
กระบวนการดำเน ินการเกี ่ยวก ับก ิจกรรมส่งเสริมศ ิลปะและว ัฒนธรรมของน ักศ ึกษาใน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพื่อเสริมทักษะด้านความสร้างสรรค์ ซึ ่งประกอบด้วย ด้านการ
วางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผลรวมถึงด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์
ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ตั้งอยู่ที่  200 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก 
(คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมหลักการ 
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานและแนวทางในการวิจัย ประกอบด้วย  
1) การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 2) แนวคิดและทฤษฎีการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 3) ประเภท
ของกิจกรรมนักศึกษา 4) ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 

การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
 

ความเป็นมาของกิจกรรมนักศึกษา 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาขึ้น  เพื่อพัฒนานักศึกษา

ทุกคนให้มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ จึงจะ
ถือว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนผู้ ที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ระดับ
เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมนักศึกษาจะอยู่ในหน่วยงานความรับผิดชอบของกิจการนักศึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา เพราะอธิการบดีได้มอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการ
ดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา การช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 
โดยจัดบริการต่าง ๆ ให้นักศึกษา ช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้าน
สติปัญญา สังคม เอกลักษณ์ อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนช่วยสถาบันอุดมศึกษาด้านการ
ทำนุศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ขอบข่ายของการดำเนินงานกิจการนักศึกษานั ้น มีความ
แตกต่างกันซึ ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที ่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง แต่ที่สำคัญที่สุดคือ 
ต้องมีขอบข่ายที ่ครอบคลุมบทบาทหน้าที ่และวัตถ ุประสงค์ของฝ่ายกิจการ น ักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น1 

 
1
 สำเนาว์ ขจรศิลป์, มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1 พื้นฐานและบริการนักศึกษา, พิมพ์ครั้ง

ที่ 2. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2539), 20. 
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ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายคำว่า กิจกรรม หมายถึง 

การที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการเรียนรู้2  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง 

กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที ่ดำเนินการทั ้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที ่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที ่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค์ที ่คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และนำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน3  

สำเนาว์ ขจรศิลป์ ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า กิจกรรมนักศึกษา ว่าเป็นกิจกรรมที่ ไม่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั้นเรียนโดยตรงนักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา4 
 นักการอุดมศึกษาหลายคน ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาที่แตกต่างกัน, นักการ
อุดมศ ึกษารุ ่น เก ่า เช ่น  โคลแทร์ (Clotheir)5 ลอยด ์โจนส ์ (Lloyd – Jones)6 และคาวล ีย ์ 
(Cowley)7 พิจารณาที ่ล ักษณะของกิจกรรม เช ่น กิจกรรมหลายประเภทที ่ไม ่เกี ่ยวข้องกับ

 
2 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. เข้าถึงเมื่อ 

19 มีนาคม 2561. เข้าถึงได้จาก  http://www.royin.go.th/dictionary/ 
3 เรื่องเดียวกัน, 104. 
4 สำเนาว์ ขจรศิลป์, "มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา" (กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2538), 120. 
5 Clarkson Clotheir Robert and others, "College Personnel Principles and 

Functions," The Personnel Journal 10 (1931): a-17. 
6 E. Jones Lloyd, "Personnel Administration," Journal of Higher Education 5 

(1934): 141-47. 
7 W. H. Cowley, "Student Personnel Services in Retrospect and Prospect 

School and Society,"  (1957): 19-22. 
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หลักสูตรโดยตรงจึงเรียกว่า“กิจกรรมนอกหลักสูตร” (Extra Curricular Activities) สำหรับ
กิจกรรมบางประเภท เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับหลักสูตรมาก โด ยมาก
อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการในหลักสูตร     
จึงเรียกว่า “กิจกรรมร่วมหลักสูตร” (Co – Curricular Activities) 
 นักการอุดมศึกษาบางคน เรียกกิจกรรมที่นักศึกษาจัดแตกต่างออกไปอีก  เช่น เฟรเดอริค 
(Frederick) มีแนวความคิดที ่เกิดจากผลงานของคณะกรรมการซึ ่ง ชาลส์ ดับพริว อีล ิออท 
(Charles W, Eliot) เป็นประธาน ซึ่งได้แบ่งหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไว้เป็นสองส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่งเป็นวิชาบังคับ และส่วนที่สองเป็นวิชาเลือก เฟรเดอริค จึงเรียกกิจกรรมนักศึกษาที่จัด
ขึ้นว่า “หลักสูตรที่สาม” (The Third Curricular)8 สำหรับ สตาค (Stark, 1967) เรียกกิจกรรม
ที่นักศึกษาจัดว่า “กิจกรรมนอกชั้นเรียน” (Out of Classroom Activities)9 นักการอุดมศึกษาที่
มีชื่อเสียง เช่น เรนน์ (Wrenn) และมูลเลอร์ (Mueller) เรียกกิจกรรมที่นักศึกษาจัดว่า “กิจกรรม
นักศึกษา” (Student Activities)10 
 สตรุป (Stroup) มีความเห็นว่า กิจกรรมนักศึกษานั้นมีส่วนที่เป็นทางการ และส่วนที่ไม่
เป็นทางการอยู่ด้วยกันกิจกรรมที่เป็นทางการเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น โดยความสมัครใจ ไม่
เป ็นส ่วนหนึ ่งของก ิจกรรมในห ้องเร ียน  หร ือ  ไม ่ระบ ุไว ้ในหล ักส ูตร ต ้องเป ็นก ิจกรรมที ่
สถาบันอุดมศึกษาให้การยอมรับ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ส่วนกิจกรรมที่ไม่เป็น
ทางการ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งจัดขึ้น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา 
เช่น กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น เพื่อทำการประท้วงหรือต่อต้านผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือ
รัฐบาล เป็นต้น11 

 
8 R. W. Frederick, Student Activities in American Education (New York: The 

Center for Applied Research in Education Inc, 1965). 
9 M. Stark, "Human Relations Programs : Social Reconstruction through 

Collegiate Extra Curricular Activities," Journal of the National Association of 
Woman Deans and Counselors  (1967): 10-12. 

10 C.G. Wrenn, Student Personnel Services in Colleges and Universities, 
New York in College (New York: The Ronald Press Company, 1951). 

11 H. Stroup, "Toward a Philosophy of Organized Student Activities. 
Minneapolis," news release, 1964. 
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 กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาว่า “เป็นกิจกรรมนอกชั ้นเรียนที ่
นักศึกษาจัดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือให้เข้าใจตนเองและสังคมดีขึ้น” 12 
 บุญถิ่น อัตถากร สนับสนุนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมว่า “การศึกษาและการอบรม
จะได้ผลสมบูรณ์เพียงใด ก็อยู่ที่เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ดีเพียงใด” 13 

สตรุป (Stroup) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษาว่า งานกิจกรรมนักศึกษาได้
ตั้งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานในสถาบัน บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานของตนเองในฐานะผู้มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งบุคลากรฝ่ายอื่น ๆ 
ของสถาบัน ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานกิจกรรมนักศึกษาจึงให้ความสำคัญกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียน การสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร14  

เทเลอร์ (Taylor) มีความเห็นว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาก็คือ การพัฒนาคนในด้าน
สติปัญญา สังคม ศิลปะ และร่างกาย เทเลอร์ ได้กล่าวต่อไปว่า“เราต้องสร้างบรรยากาศใน
สถาบันอุดมศึกษาในด้านการเรียนการสอน การกีฬา ศิลปะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความ
ชำนาญ ในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล”15 

ว ิล เล ียมส ัน  (Williamson) ได ้กล ่าวว ่า “งานก ิจกรรมน ักศ ึกษาเป ็นศ ูนย ์กลางใน
กระบวนการอุดมศึกษา ในการพัฒนานักศึกษาแต่ละคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์”16  

ยีเกอร์ (Yeager) ให้ความคิดเห็นและสนับสนุนแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ว่า “การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชนนั้น ก็เพื่อส่งเสริมความสนใจและความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคนเพื่อให้มีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์สูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างนักศึกษาให้เป็น
สมาชิกที่ดี และมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย”17 

 
12 C. V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book 

Company. Inc, 1973). 
13 บุญถิ่น อัตถาวร, คำปราศรัยและคำบรรยายของนายบุญถิ่น อัตถากร (พระนคร: โรง

พิมพ์คุรุสภา, 2502-2515). 
14 H. Stroup, Toward a philosophy of organized student activities. 

Minneapolis : University of Minnesota Press ,1964. 
15 Taylorh, The Future of American Education (New York: American Scholar, 

1949). 
16 E.G. Williamson, Student Personnel Services in Colleges and Universities 

(New York: Mc Graw-Hill Book Company,Inc, 1961). 
17 W. A. Yeager, Administration and Pupils (New York: McMillan Co, 1959). 
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   ถึงแม้ว่านักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนักศึกษามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ ่งเป็น    
ย ุคก่อกำเน ิดมหาวิทยาล ัยรุ ่นแรกของโลก และผู ้บร ิหารการศ ึกษาท ุกยุค ท ุกสมัยได ้เห ็น
ผลประโยชน์และให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้วยดีตลอดมาก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีที ่
กล่าวถึงบทบาทของกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษา ได้อย่างชัดเจน ต่อมาเมื่อ แอสติน 
(Astin) ได้เผยแพร่ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในปี ค.ศ. 1984 วงการอุดมศึกษา จึงได้
ยอมรับว่า ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายให้เห็นถึงบทบาทของกิจกรรมนักศึกษาต่อการพัฒนานักศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน 

จากความหมายของคำว่ากิจกรรมนักศึกษาข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมนักศึกษา 
คือการที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมหลักสูตรได้ ซึ่งได้แบ่งหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไว้
เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นวิชาบังคับ และส่วนที่สองเป็นวิชาเลือก ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสามารถเป็นส่วน
ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในทุกองค์ประกอบ ช่วยสร้างนักศึกษาให้เป็นสมาชิกที่ดี และมี
ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย 
 

แนวคิดการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
 สำเนา ขจรศิลป์ กล่าวว่า กิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งใน
สถาบ ันอุดมศึกษา ซึ ่งอธ ิการบด ีได ้มอบหมายให ้รองอธิการบด ีฝ ่ายก ิจการน ักศึกษาเป ็น
ผู ้ร ับ ผ ิด ชอบ ใน การบร ิห ารงานตามว ัตถ ุป ระส งค ์ร วมถ ึงการดำ เน ิน งานที ่ส ำค ัญ ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนักศึกษา การช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา
เล่าเรียน โดยจัดบริการต่าง ๆ ให้นักศึกษา จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์
ทั ้ง ในด ้านสต ิป ัญ ญ า ส ังคม เอกล ักษณ ์ อารมณ ์ ร ่างกายและจ ิต ใจ  ตลอดจนการช ่วย
สถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ขอบข่ายของการดำเนินงานของ
กิจการนักศึกษานั้น มีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีขอบข่ายที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น18 
 จิรวัฒน์ วีรังกร กล่าวว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรกิจการนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 18 สำเนาว์ ขจรศิลป์, มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1 พ้ืนฐานและบริการนักศึกษา, 20. 
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เช ่น  เสริมท ักษะการปฏ ิบ ัต ิงานด้านกิจการนักศึกษาที ่เน ้นการใช ้แนวคิด “นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง” เสริมทักษะการปฏิบัติงานที่อยู่บนฐานหลักวิชา ฐานข้อมูล และสถิติ เสริมความรู้
ความเข้าใจวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน ทักษะชีวิตจำเป็นสำหรับสังคมพหุวัฒนธรรม เสริม
ความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะ Gen Z ตลอดจนการสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาในยุคปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาสมรรถนะจำเป็นในการปฏิบัติงานด้านกิจการ
นักศึกษา ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างวัฒนธรรม 19 
 สตามาตาโกส (Stamatakos) กล่าวว่า การบริหารกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะสำคัญของผู ้บริหารการศึกษาว่า ผู ้บริหารกิจการนักศึกษาควรเป็นผู้มี
ประสบการณ์สูง มีความสามารถในการวางมาตรการ มีความรู้ ทักษะ ในงานที่จะต้องปฏิบัติมี
ศีลธรรมและบุคลิกภาพดี การแต่งตั้งคนเข้าบริหารงานกิจการนักศึกษาควรคำนึงถึงประสบการณ์
ความสามารถ รวมทั้งความรู้พื้นฐานที่จะเป็นผู้บริหาร เพราะงานกิจการนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
จริงกับบุคคลหลายประเภท ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ และมีความสามารถใน
วิชากาพื้นฐานต่าง ๆ มาผสมผสานกัน จึงจะทำให้งานกิจการนักศึกษาเจริญก้าวหน้าและประสบ
ความสำเร็จ20 
 จากทัศนะดังกล่าว แนวคิดด้านการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคือ กระบวนการดำเนินการ
เกี ่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที ่เน้นการให้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้
มีคุณภาพและสามารถบริหารกิจกรรมนักศึกษาที่ทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์จากการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา จะต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้
เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านสติปัญญา สังคม เอกลักษณ์ อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ  

หลักการการประกันคุณภาพนักศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Q.A. ก็คือ การ

สร้างความมั ่นใจในเรื ่องค ุณภาพการศึกษาให้กับสังคมและผู ้ร ับบริการ  ได้แก่ ผู ้ปกครอง 
นักศึกษา บัณฑิต เป็นต้น ว่าจะดำเนินการในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพครบถ้วนในทุกด้าน  

 
 19 จิรวัฒน์ วีรังกร , แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา  (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557), 28. 
 20 C Stamokos Louis, "Student Affairs Progress Toward,"  (1981): 105-11.  
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 สถานศึกษาที่ทำเรื่องประกันคุณภาพจะมุ่งพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ทั ้งในด้านผลที ่เก ิดกับผู ้เร ียน การสอนของอาจารย์ การบริหารจัดการของผู ้บริหาร และ         
การดำเนินงานของบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้มีแนวคิดการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ ง 5 ประเภท   
ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการการประกันของสกอ.(มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา) ทั ้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที ่มีจิตสำนึกสาธา รณะ การพัฒนา      
อัตลักษณ์นักศึกษาและข้อกำหนดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา21 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่ด ําเนินการทั ้งโดยคณะและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม      
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอด ค ล ้อ งก ับ ค ว าม ต ้อ งก ารขอ งผู ้ ใช ้บ ัณ ฑ ิต  แล ะน ําห ล ัก  PDSA / PDCA (Plan, Do, 
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน22 

กระบวนการสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพ 
 กระบวนการคุณภาพพื้นฐานที ่ต ้องการสร้างให้นักศึกษาและบัณฑิตทุกคนที ่สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้นำไปใช้ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาหรือใน
ช ีว ิตประจำว ัน รวมทั ้งในช ีว ิตการทำงาน ค ือ กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) 

 
 21 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ.2560, 9. 

22 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558, 104. 
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ขั ้นตอนที ่ 1  วางแผนงาน (Plan) ก่อนที ่จะทำกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ จะต้องม ี             
การวางแผนกิจกรรม ดังนี้  
1.กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน 
2.กำหนดเป้าหมายว่าเมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้น สิ่งที่จะได้รับจากการทำกิจกรรมนั้นคืออะไร  
3.กำหนดวิธีการทำงานว่าจะทำอะไรก่อนหรือหลัง อย่างไร  

ขั้นตอนที่ 2  ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Do) เป็นขั้นตอนลงมือทำงาน 
1.เมื ่อทราบแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในขั ้นตอนนี้ก็จะเริ ่มลงมือทำกิจกรรมตามที่ได้มี    
การวางแผนเอาไว้ 
2.เก็บข้อมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพตามวิธีการที่กำหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน 
และประเมินผล 
1.เพ่ือตรวจสอบว่าผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติไป ได้ผลการทำงานตรงตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่  
2.มีการประเมินความพึงพอใจเป็นตัววัดและประเมินผล ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงไรกับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น 
ขั้นตอนที ่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act) จากผลการตรวจสอบ ถ้าพบว่าเกิดปัญหามี
ข้อบกพร่องขึ้น งานที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือปฏิบัติไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติตามและแก้ไข
ตามลักษณะของปัญหาที่ค้นพบ คือ 
1.ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โดยการนำปัญหามาประชุมร่วมกัน  
2.เมื่อหาสาเหตุของปัญหาได้แล้วให้คิดวิธีที่จะแก้ไขปัญหานั้น 
3.ต้องมีการพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigvvypqsfTAhUHOI8KHQtOBAgQjRwIBw&url=http://choobeedooza.blogspot.com/2012/10/61-micheal-hammer.html&psig=AFQjCNEqoxGoYpafcdpZKnpg_40tHDor6g&ust=1493475050469823
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เพ่ือให้ทราบว่าการที่องค์กรนักศึกษาที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการอย่างมีแบบแผน
ที่กำหนดตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ก่อให้เกิด
ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 

ดังนั ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาไว้ทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P) 
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) 
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C) 
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) 

 
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P) มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวอย่างแนวปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้ 
     เกณฑ์มาตรฐาน :  

1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน  
2) มีการจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี 
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนักศึกษา 

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
4) มีการกำหนดดัชนีชี ้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

งบประมาณและผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ  
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80  
2) มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนในทุกโครงการ  
3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภท

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ 
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม 

คือ กลุ ่มน ิส ิตที ่เป ็นกรรมการ และกลุ ่มผู ้เข ้าร่วม หรืออาจารย ์ที ่ปร ึกษา หรือ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ใน
การจัดทำโครงการครั้งต่อไป 
 

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C) มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อดังนี้  
เกณฑ์มาตรฐาน : 
1)  มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
2)  มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ        

2 ครั้ง 
3)  มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
4)  มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิต นักศึกษา 

ภายในเวลาที่กำหนด 
 
4.  มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A) มีเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1) มีการจัดทำแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงาน 
2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิต นักศึกษาภายในเวลา

ที่กำหนด 
 
สำหรับการพัฒนาแนวคิดทางด้านการบริหารและพัฒนามีการส่งแนวทาง/โครงการ

พัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กำหนดกิจกรรมนักศึกษาสามารถยกเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มาเป็นขอบเขตการวิจัย  
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 เกณฑ์มาตรฐาน   
 1.  จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที ่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 4.  ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
 5.   ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 6.   นำผลการประเม ิน ไปปรับปร ุงแผนหรือปรับปรุงการจ ัดก ิจกรรมเพื ่อพ ัฒนา
นักศึกษา23 
 

เกณฑ์ตัวชี้วัดการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 

มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ข้อ 4 ได้กล่าวว่า ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่24 

การที ่ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดนั ้น จะสามารถทำให้ผู ้เรียนเรียนอย่างมี
ความสุขได้มากขึ้น การเรียนตามความถนัดในบางกรณีนั้น อาจหมายรวมถึงการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้

 
23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์. คู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต. เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 

2561. เข้าถึงได้จาก  www.sa.ku.ac.th/quality/คู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต.docx 
24 ครูไทย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 

2560. เข้าถึงได้จาก  http://www.kruthai.info/4093/ 
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ตามความชอบ ความถนัดของตนเองโดยอาจเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนก็สามารถที่จะมี
ความสุขและได้รับความรู้จากการเรียนนั้นเช่นกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา        
ในมาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ       
ได้ระบุถึงเรื่องการจัดกิจกรรมไว้ว่า 
 (1) จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิด เป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างมีสัดส่วนที่สมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 25 

และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557ขึ้น และในตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ได้มีระบุไว้ในเรื่อง กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีคำอธิบายตัวบ่งชี ้ว ่า คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่ วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกาย  และคุณธรรม จริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5  ประการ  ได้แก่  (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้ (3)  ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่  

 
25 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545). 
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คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ข อ งผู ้ใช ้บ ัณ ฑ ิต  แ ล ะน ำห ล ัก  PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act)  ไป ใช ้ใน
ชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

 1.  จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที ่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 4.  ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
 5.   ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6.   นำผลการประเม ิน ไปปรับปร ุงแผนหรือปรับปรุงการจ ัดก ิจกรรมเพื ่อพ ัฒนา
นักศึกษา26 
 
 
 

 
26 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558. 
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ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมนักศึกษามีหลาย

ประเภท และได้จัดเพ่ือให้นักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมตามท่ีตนเองชอบนักวิชาการทางด้านกิจกรรม
นักศึกษาได้แบ่งประเภทกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
 สำเนาว์ ขจรศิลป์ ได้กล่าวถึงประเภทของกิจกรรมนักศึกษาไว้ว่า กิจกรรมนักศึกษาแบ่งออก
ตามลักษณะของกิจกรรมได้ 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. กิจกรรมส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมของนักศึกษา และยังเป็นฝ่าย
ควบคุมและสนับสนุนกิจกรรมส่วนอ่ืน ๆ อีกด้วย โดยทั่ว ๆ ไปกิจกรรมประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น      
2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและสภานักศึกษา ซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติ องค์กรกิจกรรมประเภทนี้ ได้ แก่ 
องค์การนักศึกษา ศูนย์นักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา 
 2. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการให้แก่นักศึกษา 
 3. กิจกรรมทางด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านร่างกายและจิตใจตลอดจน
ทักษะในการเล่นกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา นอกจากนี้จะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเล่นกีฬา และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังทำให้นักศึกษามีร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังเป็น
การฝึกให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย 
 4. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ให้นักศึกษา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะการแสดง ศิลปะการพูดและดนตรี 
 5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษากระทำเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสร้าง
ถาวรวัตถุ และการให้การศึกษาแก่ประชาชนในด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข เพ่ือช่วยประชาชนใน
ชนบท หรือประชาชนในเมืองที่อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 6. กิจกรรมทางด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและ
เพลิดเพลินแก่นักศึกษา กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การจัดงานสังสรรค์ การจัดงานตามประเพณี
ท้องถิ่น หรือการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 
 7. กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกซึ่งการ
คัดค้าน หรือสนับสนุนต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคม27 
 
 
 

 
27 สำเนาว์ ขจรศิลป์, มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1 พื้นฐานและบริการนักศึกษา, 127-28. 
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 ธิดารัตน์  บุญนุช ได้กำหนดประเภทของกิจกรรมนักศึกษาออกเป็น 6 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมด้านการปกครอง มีห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการ
ทำงานร่วมกัน เป็นต้นแบบ เป็นผู้ประสานงานและสื่อสารข่าวระหว่างคณาจารย์ ผู้บริหาร และ 
นักศึกษา ให้บริการแก่เพ่ือนนักศึกษาท้ังหมดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับผลได้ ผลเสียของนักศึกษา 
 2. กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมที่เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการให้แก่
นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. กิจกรรมด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทักษะใน
การกีฬา 
 4. กิจกรรมด้านอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมที่ศึกษาปัญหา
สังคม และแหล่งเสื่อมโทรม กิจกรรมประเภทนี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงที่อาจทำให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในสภาพที่แท้จริงได้ 
 5. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ให้
นักศึกษาได้ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 6. กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที่สอนให้นักศึกษารู้ถึงเหตุการณ์ของโลกและสังคม28 
  

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรม คือ การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ และสร้าง

ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น 
 ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ภาพวาด ดนตรี ละคร งานปั้น เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือน
อารมณ ์
 วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออก
ซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจซาบซึ้ง ยอมรับ และ
เข้าใจปฏิบัติร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ29 
 ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จึงหมายถึง กิจกรรมปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะด้าน
พลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคม  

 
28 ธิดารัตน์ บุญนุช, "การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา" (กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย , 

2543), 6-9. 
29 สำเนาว์ ขจรศิลป์, "มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา," 198. 
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วัตถุประสงค์ของกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา 
 กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือช่วยทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้นักศึกษ 
 3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ด้านจริยธรรมและด้านสุนทรียภาพให้นักศึกษา 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันและพัฒนาลักษณะผู้นำและผู้ตามให้
นักศึกษา 
 5. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน 
 6. เพ่ือช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา30 
 

การพัฒนากิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา 
เพ่ือให้กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้

สถาบันอุดมศึกษาได้ทำหน้าที่ในการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จึงควรทำการพัฒนา
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1.มหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการควรจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเข้าใจ สนใจ และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในการทะนุบำรุง
และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

2.สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
ของนักศึกษา ให้มีเพียงพอกับการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาประเภทนี้ 

3.สถาบันอุดมศึกษาควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แต่ละด้านมาทำการสอนนักศึกษา 

4.สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสร้างสถานที่ เพ่ือจัดการแสดงกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

5.สถาบันอุดมศึกษาควรแนะนำให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

6.สถาบันอุดมศึกษาควรช่วยชมรมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือทำการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาโดยใช้หน่วยงานและเครื่องมือของสถาบัน 

 
30 เรื่องเดียวกัน, 207-208. 
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7.สถาบันอุดมศึกษา ควรร่วมมือกับชมรมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือทำการสำรวจความ
คิดเห็นและความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา เพ่ือหาข้อมูลมาจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 

8.สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมมือกับชมรมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือทำการประเมินผล
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา เพ่ือนำผลการประเมินไปทำการพัฒนากิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

9.ควรมีการร่วมมือประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมหรือสถาบัน 
ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษากับชมรมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของ

นักศึกษา เพ่ือทำการพัฒนาให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ ซึ่งได้บริจาคทุน
และที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการเมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2539 ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการ
ดำเนินงานเพ่ือการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชา
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ ต ่อมาก็ได ้ขยายไปสู ่สาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นที ่น่าพึงพอใจ คือ
บัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินการ
ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื ่อง โดยปัจจุบ ันเป ิดสอนทางวิทยาศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ส ุ ขภาพ 
สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั ้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั ้งสิ ้น          
22 สาขาวิชา มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,500 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
กว่า 10,000 คน 
 
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นฝ้ายคำ หรือ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิด
จากประเทศทางตะวันตก แต่สามารถขยายพันธุ์และเติบโตแข็งแรงได้ ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลือง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3
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ทอง กลีบอ่อนนุ่มซ้อนกัน 5 กลีบ และกลุ่มใบเป็น 5 แฉก หมายถึง ความเป็นสากลร่วมกันของ
สังคมโลก และสัมผัสทั้งห้าที่จะทำให้การศึกษาเจริญรุ่งเรือง 

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงิน-ขาว หมายถึง ความสง่างามของผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีปัญญา  สีขาว หมายถึง ความสง่างาม 

 
วัตถุประสงค์  
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 
ปรัชญา  

บ่อเกิดแห่งปัญญาคือการศึกษาที ่กว้างไกล  (Wisdom Through Global Education) 
หมายถึง สรรพวิชาที่มีอยู่และค้นพบ สามารถเรียนรู้ได้โดยปราศจากข้อจำกัด ไม่ว่าอายุ เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม 

 
วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรมในเอเชีย (Learning University 
for Quality and Morality in Asia)  

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีมาตรฐานเป็นที ่ยอมรับในระดับ
สากล 

คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะและค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ของสมาชิกในองค์กร ทั้ง
นักศึกษา และบุคลากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื ่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม หรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร  

เอเชีย หมายถึง มิติพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง และ
มาตรฐานการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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พันธกิจ 
 1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. จัดการเรียนการสอนขั้นอุดมศึกษาทุกระดับ 
 3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 
 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
อัตลักษณ์ 

E A U บัณฑิตเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตตาม
กรอบคุณธรรมที่กำหนด และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยได้นำตัวอักษรย่อของมหาวิทยาลัย คือ EAU มาขยายความเป็น
ปณิธานในการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที ่ว ่า “บ่อเกิดแห่งปัญญาคือ
การศึกษาที่กว้างไกล” 
 
คณะวิชา 

โดยปัจจุบันเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทั ้ง ใน ระด ับปร ิญ ญ าตร ี ป ร ิญ ญ าโท  ป ร ิญ ญ าเอก  ป ระกอบด ้วย  11 คณ ะ ได ้แก ่ คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)  คณะเภสัชศาสตร์  คณะการบิน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ 

 
หลักสูตรปริญญาตรี 
คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะการบิน  
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารกิจการการบิน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักส ูตรศ ึกษาศาสตรด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาการว ิชาบริหารการศ ึกษาและผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทำ

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การบรรยาย
พิเศษจากวิทยากรระดับชาติ การแข่งขันกีฬา การบำเพ็ญประโยชน์ ซึ ่งจะจัดขึ้นในโครงการ
สัปดาห์วิชาการ 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแต่ละคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศาสตร์วิชา 
ธำรงค์ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศชาติและบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ มีกิจกรรม ได้แก่ พิธีไหว้ครู พิธีประดับปีกเครื่องหมายการบิน และพิธีประดับบ่ าอินทนู
ชั ้นป ี พ ิธ ีดื ่มน้ำปรุงศักดิ ์ส ิทธิ ์และประดับเข็ม Rx พิธ ีน ้อมรำลึกพระคุณครูและติดเข็มชั ้นป ี 
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สาขามุสลิม กิจกรรมชมรมดนตรีไทย กิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียง 
East Wind กิจกรรมวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมชมรม English Club พิธ ีไหว้คร ูคณะและ
มหาวิทยาลัย โครงการถวายเทียนพรรษา 
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จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีผู ้บริหารจำนวนทั ้งหมด 32 คน มี

อาจารย์รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (นับตามเกณฑ์ สกอ.) จำนวนทั้งหมด 245 คน 
โดยจำแนกเป็น อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 61 คน ปริญญาโท 174 คน และปริญญาตรี 10 คน 
และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวนทั้งหมด 186 คน โดยจำแนกตามคุณวุฒิปริญญาเอก 
1 คน ปริญญาโท 31 คน ปริญญาตรี 110 คน และต่ำกว่าปริญญาตรี 44 คน 

 
จำนวนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่ 

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น 3,094 คน 
โดยจำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,836 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 258 
คน จำแนกเป็น ปริญญาโท 153 คน และปริญญาเอก 123 คน นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยยังมี
ผู ้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 650 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 592 คน 
ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 58 คน จำแนกเป็น ปริญญาโท 17 คนและปริญญาเอก 41 คน31 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 ป ัท ม า  ป าน บ ุญ ห ้อ ม  ได ้ท ำ ก า ร ว ิจ ัย เรื ่อ งก า รบ ร ิห า ร ง าน ก ิจ ก า ร น ัก ศ ึก ษ า 
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมพบว่า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.
เพ่ือศึกษาการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
และ  2.เพื ่อ ศ ึกษ าป ัญ ห าอ ุป สรรคแ ละข ้อ เสน อแน ะการบร ิห ารงานก ิจก ารน ัก ศ ึกษ า
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตัวแปรต้นสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา นักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ชั ้นปี คณะที่
เรียน ตำแหน่งหน้าที่ และสมาชิกชมรม ตัวแปรตามได้แก่ การบริหารงานกิจการนักศึกษา 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา ด้านงานกีฬา ด้านงานธุรการ ด้านงานวินัยนักศึกษา 
ด้านงานแนะแนวและจัดหางาน และด้านงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

 
31 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ.2560, 7-15. 
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การศึกษาครั้งนี้ จำนวน 219 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน32  
 วรวุฒิ  ขำพลจิต ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ของนักเรียนนายเรือพบว่า1. การบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนนายเรือโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 3. การบริหารกิจกรรมนักเรียนส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ควร
จัดหน่วยงานที่ดูแลงานกิจกรรมนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม 
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและมีการทบทวนหลังปฏิบัติงานเสร็จ (AAR) 
สำหรับแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ ได้แก่ ควรมีการคัดสรรบุคคล
ต้นแบบ พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ด้านกิจกรรมนักเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนนายเรือจัดการประชุมของผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือให้ดี
ยิ่งขึ้น33 
 รัชนี  ภูสุวรรณ์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิ จกรรม
นักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า 1)การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
อยู่ในระดับมาก 2)การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี อยู่ในระดับมาก และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับดำเนิน
กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า มีความสัมพันธ์ที ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง34 
 ธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ ได้ทำการวิจัยเรื ่อง  การบริหารงานกิจการนักศึกษาในการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
สงขลา พบว่า การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อศึกษาระดับการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

 
32 ปัทมา ปานบุญห้อม, "การบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม" (2555), บทคัดย่อ. 
33 วรวุฒิ ขำพลจิต, "การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนาย

เรือ" (วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 
34 รัชนี ภูสุวรรณ์, "การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" (2557), บทคัดย่อ. 
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อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักศึกษาในการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 
ของผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ทำงาน และประสบการณ์ในการศึกษาอบรมเกี่ยวกับสาร
เสพติดที ่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา และ 4) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา ระหว่างนักศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การใช้สารเสพติด 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 216 คน นักศึกษา จำนวน 261 
คน จากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครู 2) แบบสอบถาม
สำหรับนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารกิจการนักศึกษาในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จั งหวัด
สงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู ่ในระดับปานกลาง และเมื ่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า       
ด้านการสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา กับด้านการวางแผนและเตรียมการมีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุด
รองลงมาคือด้านการดำเนินการตามแผน ด้านการวิเคราะห์และกำหนดทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา และด้านการประเมินผลตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษาโดยจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และ
ประสบการณ ์ในการศึกษาอบรมเกี ่ยวกับสารเสพติด พบว่า โดยรวมผู ้บริหารและครูที ่ม ี
ประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักศึกษาในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์ในการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานกิจการนักศึกษาในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .01 3) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของ
นักศึกษาพบว่า มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติด โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก      
เมื ่อพ ิจารณาเป ็นรายด้านพบว่า ด ้านการใช ้ท ักษะปฏ ิเสธม ีค ่าเฉลี ่ยส ูงส ุด  รองล งมา คือ           
การหลีกเลี ่ยงการคบเพื่อนที่เสี ่ยงต่อการนำพาไปเสพยาเสพติด และการหลีกเลี ่ยงสารเริ ่มต้น      
4) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การใช้สารเสพติด พบว่า นักศึกษาที่มีเพศและประสบการณ์การเสพสารติดต่างกันมีพฤติกรรม
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การป้องกันตนเองจากสารเสพติดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สำหรับ
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดไม่แตกต่างกัน 35 
 มิตร ทองกาบ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน พบว่า การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษา สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรคโครงสร้าง แนวคิด หลักการบริหาร
กิจการนักศึกษาและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก 
จำนวน 17 คนโดยใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อนำมาสร้างรูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาที ่มี
ค ุณภาพ ผลการวิจ ัยพบว่า ร ูปแบบการบริหารงานกิจการน ักศึกษาสำหรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของเอกชนประกอบไปด้วยโครงสร้าง 5 ด้าน คือ 1. ปรัชญาของกิจการนักศึกษา 
2. นโยบายของกิจการนักศึกษา 3. วัตถุประสงค์ของกิจการนักศึกษา 4. ขอบเขตของกิจการ
นักศึกษา 5. กระบวนการบริหารกิจการนักศึกษาผลการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความ
ถูกต้องเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คิดเป็นร้อยละ 92.0 
ซึ่งแต่ละด้านมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับสูง ซึ่งผู ้วิจัยจะนำรูปแบบที่ได้ไปทดลองใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นลำดับต่อไป36 
 รุ่งรัตน์ มีทรัพย์ และ เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหารกิจการนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่า การวิจัยครั้งนี้ เป็น
การวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed method) มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงาน
กิจการนักศึกษา 2) เปรียบเทียบระดับการบริหารงานกิจการนักศึกษา และ3) เสนอแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.67-1.00 ระดับความ
เชื่อมั่น 0.97 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ จำนวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และใช้
แบบสัมภาษณ์ ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.67-1.00 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน 
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เป็น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน    

 
35 ธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ, "การบริหารงานกิจการนักศึกษาในการป้องกันตนเองจากสารเสพ

ติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา"  
(วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557), บทคัดย่อ. 

36 มิตร ทองกาบ, "การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาสำหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน" (2559), บทคัดย่อ. 
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ LSD และการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบระดับการบริหารงาน
กิจการนักศึกษา จำแนกตามสังกัด ปฏิบัติแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านทุกด้าน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษา 
ประกอบด้วย ควรวางโครงสร้างงานตลอด 6 ปี และจัดสัมมนาสโมสรนิสิตชุดใหม่ ส่งเสริม
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า มีประโยชน์ เกิดการเรียนรู้และ
ความสามารถหลากหลาย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน์เพื ่อสังคม สนับสนุน
งบประมาณและสิ ่งอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจเยี ่ยม เพิ่มขวัญและ
กำลังใจแก่ผู้ที ่ทำชื่อเสียง เสริมสร้างความรักและผูกพันในสถาบันและวิชาชีพ จัดเตรียมความ
พร้อม จัดทำเอกสารและสื่อในการให้บริการตั้งแต่แรกเข้า จัดสรรตามสิทธิอย่างทั่วถึงและสะดวก
ในการใช้บริการ จัดทุนการศึกษาและทุนฉุกเฉิน จัดคลินิกบริการสุขภาพ จัดหอผู้ป่วยเป็นการ
เฉพาะ ประกันอุบัติเหตุ จัดโครงการดูแลจิตใจ และประเมินความพึงพอใจ จัดการปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ การแนะนำวิชาชีพ ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาสาเหตุผู ้ที ่มีปัญหาในการศึกษา 
ปรับปรุงและจัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ รณรงค์เรื่องวินัยนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างครู-ศิษย์ หรือ รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง มีการประชาสัมพันธ์และ
มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด37 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 ฮาโรลด์ (Harrold) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื ่อค ้นหาหลักเกณฑ์จะใช้ควบคุมกิจกรรมนักศึกษา ผลการวิจ ัยปรากฏว่า
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การปลูกฝัง สร้างเสริม
พัฒนาการ และส่งเสริมบุคลิกภาพทุกด้านของนักศึกษา นโยบายการควบคุมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยควรขึ้นอยู่กับเหตุผล และผลทางด้านคุณธรรม วัฒนธรรม ควรกำหนดขอบเขต
ให้กว้าง ๆ และยืดหยุ่นพอสมควร การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นบทบาทที่ทางมหาวิทยาลัย

 
37 รุ่ งรัตน์  มีทรัพย์  และ เตือนใจ ดลประสิทธิ์ , "การบริหารกิจการนักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร," บทความ ครุศาสตรศาสตรมหา
บัณฑิต  (2560): บทคัดย่อ. 
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ควรส่งเสริมและสนับสนุน มหาวิทยาลัยยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมที่เกิดขึ้นของ
นักศึกษา38 
 อัคคาร์นี (Al-Karni) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย King Saud University พบว่าปัจจัยช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
คือ ได้ประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาความเป็นผู ้นำและความสนใจ เข้าใจปัญหาชุมชมมี
ประโยชน์สำหรับงานวิชาการ และทำให้รู้จักปกครองตนเอง ส่วนปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถร่วม
ทำงานนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากกิจกรรมต้องใช้เวลามาก ความอายและกิจกรรมไม่น่าสนใจ 
นอกจากนี ้ยังพบความสัมพันธ์ในทางที่ดีระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมัธยม และ
วิทยาลัย39 
 โชวปิง ฮู (Shouping Hu) ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับผลกระทบของการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอบถามนักศึกษาและการพัฒนาบุคคล การใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการวิจัย
แบบสอบถามประสบการณ์การเรียนรู ้ในระหว่างปี 2541 ถึง 2547 ผลการศึกษานี ้ได้ศึกษา
ผลกระทบจากการมีส่วร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมที ่เกี ่ยวกับการสอบถามในช่วงของการ
ประกาศผลการเรียนที่มีการรายงานออกมา จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 1.นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอบถาม ความคิดเห็นมีผลอย่างมากและเป็นบวกต่อการวัดผลกำไรทั่วโลก 
2.การสู้รบมีผลกระทบในเชิงบวกต่อผลลัพธ์ทางมหาวิทยาลัยบางส่วน แต่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นส่วน
ใหญ่ 3.ผลกระทบของกิจกรรมที ่เน ้นการสอบถามมีเงื ่อนไขกับนักศึกษา และบางคนได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ จากการศึกษาครั้งนี ้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของอิทธิพลของ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและชี้ให้เห็นถึงนัยสำคัญสำหรับนโยบาย
และโครงการของสถาบันที่อาจมีผลต่อการสนับสนุนผลการเรียนที่มหาวิทยาลัยต้องการ 40 
 
 
 

 
38 Rojor David Harrold, "The Control of Student Extra-Curricula Life in 

American Higher Education," Dissertation Abstracts 27 (1967). 
39 A.S Al-Karni, Student Perceptions of the Extra Curricular Activities at 

King Saud University, Dissertation Abstracts International (1987). 
40 Hu Shouping, "The Effects of Engagement in Inquiry-Oriented Activities 

on Student Learning and Personal Development," Innovative Higher Education  
(2007): 71-81. 
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สรุป 
 

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่า 
การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อเสริม
ทักษะด้านพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคม มี
วัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศาสตร์วิชา ธำรงค์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติและบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้
กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา กำหนดไว้ทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานด้านการวางแผน (P) มาตรฐานด้านการปฏิบ ัต ิตามแผน (D) มาตรฐานการ
ตรวจสอบและประเมินผล (C) และมาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) ตามเกณฑ์คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ. 2558 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
มีว ัตถุประสงค์เพื ่อทราบ 1) การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลใน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นหน่วยวิเคราะห์(Unit of Analysis) ในการดำเนินการวิจัยได้
กำหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงกำหนด
ขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วางแผนและจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จากเอกสาร ตำรา ข้อมูล สถิติ ระเบียบ คำสั่ง หลักสูตร วรรณกรรม 
ผลการวิจัย รายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและ
ความเห็นชอบในการจัดทำโครงร่างงานวิจัย รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้
สมบูรณ์นำเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ทดสอบและปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ นำเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 ขั ้นตอนที ่ 3 รายงานผลการวิจัย เป็นขั ้นตอนของการจัดร่างรายงานการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพื ่อให้การวิจัยครั้งนี ้บรรลุวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ ผู ้วิจัยจึงได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ ่ง
ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนแบบของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ล ัก ษ ณ ะ ก ลุ ่ม ต ัว อ ย ่า ง เด ีย ว  ศ ึก ษ า ส ภ า ว ก า ร ณ ์ ไม ่ม ีก า ร ท ด ล อ ง  ( the one shot,                 
non-experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 
                            O 

 
 

                                         S                          X 
    
      S     หมายถึง     ประชากรที่ศึกษา 
                                  X     หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา 
      O     หมายถึง    ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าตัวแปร 
 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  คณะในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 11 คณะ  
ดังตารางที่ 1 
 

ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ข้อมูล คณะละ 6 คน ประกอบด้วย 1) คณบดี จำนวน 1 คน 2) อาจารย์ 
จำนวน 1 คน 3) เลขานุการคณะ จำนวน 1 คน 4) นักศึกษา จำนวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น     
66 คน 
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ตารางที่ 1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

 
คณะในมหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย 

ผู้ให้ข้อมูล  
 

รวม 
คณบดี อาจารย์ เลขานุการ นักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร
นานาชาติ 

1 1 1 3 6 

คณะบริหารธุรกิจ 1 1 1 3 6 

คณะศิลปศาสตร์ 1 1 1 3 6 
คณะนิติศาสตร์ 1 1 1 3 6 

คณะวิทยาการจัดการ 1 1 1 3 6 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 1 3 6 

คณะการบิน 1 1 1 3 6 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 3 6 

คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 1 3 6 

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1 1 3 6 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 1 1 3 6 

รวม 11 11 11 33 66 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน  

2.  ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักศึกษา (Xtot) ตามเกณฑ์คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ.2558 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

2.1 ด้านการวางแผน หมายถึง การประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือ
รายงานการประชุมที่ชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรนักศึกษาและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
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มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการและต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน หมายถึง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีทั ้งหมด ระบุขั ้นตอนการดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้จริงในทุก
โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ กลุ่มผู้เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในการจัดทำโครงการ
ครั้งต่อไป    

2.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง  กลไกในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งมีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและมีการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองและจัดส่งให้สภาผู้แทนนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด  

2.4 ด้านการพัฒนาและปรับปรุง หมายถึง  การจัดทำแนวทางและโครงการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงส่งแนวทางและ
โครงการพัฒนาปรับปรุงให้สภาผู้แทนนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1) แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่   1   สอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน  มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กำหนด
คำตอบไว้ให้ 
 ตอนที่  2   สอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
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มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ชนิดจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)1 มีความหมายและค่า
น้ำหนัก ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากมีน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลางมีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากน้อยมีน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 
2) แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด ใช้ในการสอบถามแนวทางการพัฒนาการบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ใช้
สัมภาษณ์ คณบดี จำนวน 1 คน อาจารย์ จำนวน 1 คน เลขานุการ จำนวน 1 คนและนักศึกษา 
จำนวน 2 คน  
 

การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างโดยมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถาม มีข้ันตอน ดังนี้  
 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี 
 2) สร้ างกระทงคำถาม โดยใช้ เกณ ฑ์ คู่ มื อการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2558 
 3) การตวรจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ 
 
 

 
1 RensisLikert, New Pattern of Management (New York: Mc Graw-Hill Book 

Company, 1961), 74. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้วิจัยทำหนังสือเรียนภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพ่ือทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือให้ออก
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือของคณะที่เป็นประชากรในการวิจัยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้ 
 2.  ผู้วิจัยนำหนังสือที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกให้ไปส่งยังมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เมื่อ
ได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2.  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 3.  จัดทำตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพ่ือกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูล และระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้ 
 4.  นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาและตรงข้อคำถามที่
ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.   การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ ( f) และค่าร้อยละ 
(%) 

 2.   การวิเคราะห์ระดับการบริหารกิจกรรมนักศึกษาใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̄) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วพิจารณาค่าน้ำหนักของค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามในตอนที่ 2 เพ่ือใช้แปลความหมายโดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best)2  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
2 W Best John, Research in Education (New York: Prentice, Ine, 1970), 87. 
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 มัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากที่สุด 
 มัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมาก 
 มัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลาง 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อย 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.การวิเคราะห์คำถามปลายเปิดแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้าน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  (content 
analysis) 
 

สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์1) เพ่ือ
ทราบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประชากร ได้แก่ คณะในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
จำนวน 11 คณะ กำหนดผู้ให้ข้อมูลคณะละ 6 คน ประกอบด้วย คณบดี อาจารย์ เลขานุการคณะ 
และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สถิติที่ใช้

ในการวิจัยคือ ความถี่ (f) ร้อยละ(%) มัชฌิมเลขคณิต (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพื ่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื ่อง “แนวทางการ
พัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณบดี จำนวน 11 คน อาจารย์ จำนวน 
11 คน เลขานุการ จำนวน 11 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียชั้นปีที่ 1-4 ประจำปี
การศึกษา 2561 จำนวน 33 คน เก็บรวบรวมจากผู ้ให ้ข้อมูล จำนวนทั ้งสิ ้น 66 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ผู ้ว ิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั ้งหมด 66 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
นำมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่ม
ตัวอย่าง นำเสนอผลการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ    
           วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย     
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม  
           ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย     

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 66 คน 
จำแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และคณะ โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
21 
45 

 
31.82 
68.18 

รวม 66 100.00 
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  

สถานภาพส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 
2. อายุ  
  2.1 ไม่เกิน 25 ปี  
  2.2 26 – 35 ปี 
  2.3 36 – 45 ปี  
  2.4 46 ปีขึ้นไป 

 
32 
11 
14 
9 

 
48.48 
16.67 
21.21 
13.64 

รวม 66 100.00 
3. ประสบการณ์ในการทำงาน  
  3.1 น้อยกว่า 5 ปี 
  3.2 6 – 10 ปี 
  3.3 11 – 15 ปี 
  3.4 15 ปี ขึ้นไป 
  3.5 เป็นนักศึกษา  

 
9 
33 
11 
4 
9 

 
13.63 
50.01 
16.66 
6.07 
13.63 

รวม 66 100.00 

4. วุฒิการศึกษา 
    4.1 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
    4.2 ปริญญาตรี  
    4.3 ปริญญาโท 
    4.4 ปริญญาเอก 

 
33 
9 
10 
14 

 
50.00 
13.63 
15.16 
21.21 

รวม 66 100.00 

5.ตำแหน่งหน้าที่ 
    5.1 นักศึกษา 
    5.2 ผู้บริหาร 
    5.3 อาจารย์ 
    5.4 เลขานุการ 

 
33 
11 
11 
11 

 
49.99 
16.67 
16.67 
16.67 

รวม 66 100.00 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน 

45 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 เป็นเพศชาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ด้านอายุมีอายุ
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ไม่เกิน 25 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ มีอายุ 36-45 ปี จำนวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ21.21 มีอายุ 26-35 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีอายุ 46 ปีขึ้น
ไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ด้านประสบการณ์ในการทำงาน เป็นนักศึกษา จำนวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.01 มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี  จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.66 มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 และมีประสบการณ์ 15 
ปีขึ ้นไป  จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ  13.63 ด้านวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่กำลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.21 มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.16 และมี วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 ด้านตำแหน่งหน้าที ่ ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.99 รองลงมาคือ ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และตำแหน่ง
เลขานุการ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
        การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 
ตารางที่ 3 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้าน  
             กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวม  

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เลขานุการ 
(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

ด้านการวางแผน 
(P) 

4.41 0.59 มาก 4.00 1.01 มาก 4.20 0.80 มาก 

ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (D) 

4.38 0.61 มาก 4.05 0.94 มาก 4.21 0.77 มาก 

ด้านการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

4.50 0.62 มาก 4.03 0.86 มาก 
 

4.26 
 

0.74 
 

มาก 

ด้านการพัฒนา
ปรับปรุง (A) 

4.36 0.69 มาก 3.98 0.87 มาก 4.17 0.78 มาก 

รวม 4.41 0.63 มาก 4.00 0.92 มาก 4.21 0.77 มาก 

จากตารางที ่ 3 พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยรวม  อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.21, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการตรวจสอบและ

ประเมินผล (x̄ = 4.26, S.D.= 0.74) ด้านการปฏิบัติตามแผน (x̄ = 4.21, S.D.= 0.77) ด้านการ

วางแผน (x̄ = 4.20, S.D.= 0.80)  ด้านการพัฒนาปรับปรุง (x̄ = 4.17, S.D.=0.78) ตามลำดับ  
 เมื่อนำมาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ใน

ภาพรวม  อยู่ในระดับมากทุกด้าน (x̄ =  4.41, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายละเอียดเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
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การตรวจสอบและประเมินผล (x̄ = 4.50, S.D.= 0.62) ด้านการวางแผน (x̄ = 4.41, S.D.= 

0.59) ด้านการปฏิบัติตามแผน (x̄ = 4.38, S.D.=0.61) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) (x̄ = 
4.36, S.D.= 0.69)  
 กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D.= 0.92) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการปฏิบัติ

ตามแผน (x̄ =  4.05, S.D.= 0.94) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (x̄ = 4.03, S.D.= 0.86) 

ด้านการวางแผน (x̄ = 4.00, S.D.= 1.01) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (x̄ = 3.98, S.D.= 0.87)  
 
ตารางที ่ 4 แสดงค่ามัชฌ ิมเลขคณิต ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารกิจกรรม  
              นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
              ด้านการวางแผน (Plan) 

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เลขานุการ 
(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄  S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

 1.มีการประชุม
ร่วมกันในการ
จัดทำแผนและมี
หลักฐานหรือ
รายงานการ
ประชุมที่ชัดเจน 

 
4.27 

 
0.57 

 
มาก 

 
4.03 

 
0.84 

 
มาก 

 
 
 

4.15 

 
 
 

0.70 

 
 
 

มาก 

2. มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติ
กิจกรรมประจำปี 

4.38 0.56 มาก 3.91 1.01 มาก  
 4.14 

 
0.78 

 
มาก 
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ตารางที ่ 4 แสดงค่ามัชฌ ิมเลขคณิต ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารกิจกรรม  
              นักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
              ด้านการวางแผน (Plan) (ต่อ) 

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เลขานุการ 
(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄  S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

3.แผนปฏิบัติ
กิจกรรมประจำปี
มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 

 
 
 

4.45 

 
 
 

0.56 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.03 

 
 
 

1.04 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.24 

 
 
 

0.80 

 
 
 

มาก 

 4. มีการกำหนด
ดัชนีชี้วัดความ 
สำเร็จ เป้าหมาย 
กำหนดระยะเวลา
การจัดกิจกรรม
งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละโครงการที่
ชัดเจน ครบทุก
โครงการ 

 
 
 
 

4.42 

 
 
 
 

0.61 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

4.09 

 
 
 
 

1.01 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

4.25 

 
 
 
 

0.81 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 



  
 

52 

ตารางที ่ 4 แสดงค่ามัชฌ ิมเลขคณิต ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารกิจกรรม  
              นักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
              ด้านการวางแผน (Plan) (ต่อ) 

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เลขานุการ 
(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄  S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

5. มีการทบทวน
หรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติ
กิจกรรมประจำปี
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
 

4.52 

 
 

0.71 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

3.94 

 
 

1.17 

 
 

มาก 

 
 

4.23 

 
 

0.94 

 
 

มาก 

รวม 4.41 0.59 มาก 4.00 1.01 มาก 4.20 0.80 มาก 

 
จากตารางที ่ 4 พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

ว ัฒ นธรรมด ้าน การวางแผน  (Plan) โดย รวมอยู ่ใน ระด ับ ม าก  (x̄ = 4.20 , S.D.= 0.80)            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยดังนี ้ การกำหนดดัชนีชี ้ว ัดความสำเร ็จ เป ้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

งบประมาณและผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ (x̄ = 4.25, S.D.= 0.81) 
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (x̄ = 4.24, S.D.= 0.80)  มีการทบทวนหรือปรับปรุง

แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (x̄ = 4.23, S.D.=  0.94) มีการประชุมร่วมกัน

ในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน (x̄ = 4.15, S.D.= 0.70) และมี

การจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี (x̄ = 3.91, S.D.=  1.01) 
       เมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน   
มีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านการ

วางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41, S.D.=  0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่าง
น้อยปีละ 
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1 ครั้ง (x̄ = 4.52, S.D.=  0.71) และระดับมาก จำนวน 4 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยดังนี ้ คือ แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (x̄ = 4.45, S.D.= 0.56) มี
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมงบประมาณและ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ (x̄ = 4.42, S.D.=  0.56) มีการจัดทำ

แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี (x̄ = 4.38, S.D.=  0.56)  และ มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำ

แผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน (x̄ = 4.27, S.D.=  0.57) 
 กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D.=  1.01) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมงบประมาณและ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ (x̄ = 4.09, S.D.=  1.01) มีการประชุม

ร่วมกันในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน (x̄ = 4.03, S.D.= 0.84) 
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณลักษณะของบัณฑิตที ่       

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (x̄ = 4.03, S.D.= 1.04) มีการทบทวนหรือปรับปรุง

แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  (x̄ = 3.94, S.D.=  1.17) และมีการจัดทำ

แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี (x̄ = 3.91, S.D.= 1.01) 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
             ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ด้านการ  
             ปฏิบัติตามแผน (Do)                                                                                                                

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเลขานุการ 

(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

 1. มีการดำเนินงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ
กิ จกรรมประจำปี  
อย่างน้อยร้อยละ 80 

 
4.15 

 
0.56 

 
มาก 

 
4.00 

 
0.86 

 
มาก 

 
 

4.07 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
      ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ด้านการ  
              ปฏิบัติตามแผน (Do) (ต่อ) 

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเลขานุการ 

(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

2. มีการระบุขั้นตอนการ
ดำเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบ อย่าง
ชัดเจนในทุกโครง การ 

 
4.48 

 
0.66 

 
มาก 

 
4.03 

 
1.07 

 
มาก 

 
 

4.25 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

3. มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน เช่น 
จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประเภทของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
งบประมาณท่ีใช้จริงใน
ทุกโครงการ 

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.03 

 
1.00 

 
มาก 

 
 
 
 

4.24 

 
 
 
 

0.70 

 
 
 
 

มาก 

4. มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกโครงการ 
อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนักศึกษาที่เป็น
กรรมการ และกลุ่ม
ผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ 

4.36 0.65 มาก 4.06 0.89 มาก 

 
 
 
 
4.21 

 
 
 
 

0.77 

 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
             ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ด้านการ  
             ปฏิบัติตามแผน (Do) (ต่อ)                                                                                                          

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเลขานุการ 

(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

5.มีการวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
เพ่ือนำผลการ
ประเมินไปปรับ 
ปรุงการดำเนินงาน
ในการจัดทำโครง 
การครั้งต่อไป 

 
 
 

4.45 

 
 
 

0.66 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.12 

 
 
 

0.99 

 
 
 

มาก 

  
 
 
4.28 

 
 
 

0.82 

 
 
 

มาก 

รวม 4.38 0.61 มาก 4.05 0.94 มาก 4.21 0.77 มาก 
     

จากตารางที ่ 5 พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21, S.D.= 0.77) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในการจัดทำ

โครงการครั้งต่อไป (x̄ = 4.28, S.D.= 0.82)  มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

อย่างชัดเจนในทุกโครงการ (x̄ = 4.25, S.D.= 0.86) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน 
เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุก

โครงการ (x̄ = 4.24 , S.D.= 0.70) มีการประเมินความพึงพอใจของผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องในทุก
โครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่

ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (x̄ = 4.06, S.D.= 0.89) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน 
เช ่น จำนวนผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที ่ใช้จริงใน         

ทุกโครงการ (x̄ = 4.21, S.D.=  0.77) และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี

อย่างน้อยร้อยละ 80 (x̄ = 4.07, S.D.=  0.71) 
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เมื ่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ ่ม พบว่า กลุ ่มผู ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (x̄ = 4.38 , S.D.= 0.61 )      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยดังนี ้ ม ีการระบ ุขั ้นตอนการดำเน ินงานและผู ้ร ับผ ิดชอบอย่างช ัด เจนในทุกโครงการ            

(x̄ = 4.48 , S.D.=  0.66) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู ้เข้าร่วม

กิจกรรม ประเภทของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ  (x̄ = 4.45, 
S.D.= 0.50) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานใน

การจัดทำโครงการครั้งต่อไป มี (x̄ = 4.45, S.D.= 0.66) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกโครงการอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม 

(x̄ = 4.36 , S.D.=  0.65) และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี อย่างน้อย      

ร้อยละ 80 (x̄ = 4.15, S.D.=  0.56) 
กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการปฏ ิบ ัต ิตามแผน (Do) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (x̄ = 4.05 ,       
S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการ

ดำเนินงานในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป (x̄ = 4.12, S.D.= 0.99) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ และกลุ่ม

ผู้เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (x̄ = 4.06, S.D.= 0.89) มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู ้เข้าร่ วมกิจกรรม และ

งบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ (x̄ = 4.03, S.D.= 0.91) มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงาน

และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในทุกโครงการ (x̄ = 4.03, S.D.= 1.07)  และมีการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80 (x̄ = 4.00, S.D.= 0.86) 
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ตารางที ่ 6 แสดงค่ามัชฌ ิมเลขคณิต ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารกิจกรรม  
       นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
       ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เลขานุการ 
(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

 1. มีกลไกในการ
ตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
4.45 

 
0.63 

 
มาก 

 
4.12 

 
0.89 

 
มาก 

 
 

4.28 

 
 

0.76 

 
 

มาก 

2. มีการตรวจสอบ
ติดตามและ
ประเมิน ผลตาม
แผนการดำเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

 
 

4.45 

 
 

0.61 

 
 

มาก 

 
 

3.94 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

 
 

4.19 

 
 

0.73 

 
 

มาก 

3.มีผลตรวจสอบ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 

4.52 

 
 

0.50 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

3.97 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

 
 

4.24 

 
 

0.67 

 
 

มาก 

4. มีการจัดทำ
รายงานการ
ประเมินตนเอง  

 
4.58 

 
0.61 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.12 

 
0.89 

 
มาก 

 
4.35 

 
0.75 

 
มาก 

รวม 4.50 0.62 มาก 4.03 0.86 มาก 4.26 0.74 มาก 

จากตารางที ่ 6 พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (x̄ = 4.26 , 
S.D.=  0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (x̄ = 4.35, S.D.=  0.75) มีกลไก

ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (x̄ = 4.28, S.D.=  0.76) มีผลตรวจสอบ
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ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (x̄ = 4.24, S.D.=  0.67) มีการตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (x̄ = 4.19, S.D.=  0.73)  
เมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน    

มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านการ

ตรวจสอบและประเม ินผล (Check) โดยรวมอยู ่ในระด ับมาก (x̄ = 4.50 , S.D.=  0.62 )          
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ มีการจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเอง (x̄ = 4.58 , S.D.=  0.61 ) และมีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน (x̄ = 4.52, S.D.=  0.50) ระดับมาก จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ มีกลไกในการตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (x̄ = 4.45, S.D.=  0.61) และมีการตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผลตามแผนการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (x̄ = 4.45, S.D.=  0.61) 
กลุ่มนักศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก        

(x̄ = 4.03, S.D.=  0.86) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี ้ มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ

ดำเน ินงาน (x̄ = 4.12 , S.D.=  0.89 ) มีการจ ัดทำรายงานการประเม ินตนเอง (x̄ =4.12,      

S.D.=  0.89) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (x̄ = 3.97, S.D.=  0.84) มี

การตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (x̄ = 3.94, 
S.D.=  0.86)  
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ตารางที ่ 7 แสดงค่ามัชฌ ิมเลขคณิต ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารกิจกรรม  
       นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
       ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) 

 
ตัวแปร 

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เลขานุการ 
(n=33) 

นักศึกษา 
(n=33) 

รวม (n=66) 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

1.มีการจัดทำ
แนวทาง/โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพจากผล
การตรวจสอบ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

4.39 0.65 มาก 3.97 0.88 มาก 

 
 
 

4.18 

 
 
 

0.76 

 
 
 

มาก 

2.มีการส่ง
แนวทาง/โครงการ
พัฒนาปรับปรุงฯ 
ให้ผู้รับผิดชอบ
ภายในเวลาที่
กำหนด 

4.33 0.73 มาก 4.00 0.86 มาก 

 
 

4.16 

 
 

0.79 

 
 

มาก 

รวม 4.36 0.69  มาก 3.98 0.87 มาก 4.17 0.78 มาก 

          จากตารางที ่ 7 พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17, S.D. = 0.78) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ มีการจัดทำแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงาน  (x̄ = 4.18 , S.D.= 0 .76) และมีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่กำหนด (x̄ = 4.16, S.D.= 0.79)  
เมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน   

มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านการ
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พัฒนาปรับปรุง (Act) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี ้ มีการจัดทำ
แนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน (x̄ = 4.39, S.D.= 0.65) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบ

ภายในเวลาที่กำหนด (x̄ = 4.33, S.D.= 0.73) 
กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรมมาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (x̄ = 
3.98, S.D.= 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่กำหนด (x̄ = 4.00, 
S.D.= 0.86) และมีการจัดทำแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (x̄ = 3.97, S.D.=  0.88) 
 

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์  
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม  
              ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็น คณบดี อาจารย์ 
เลขานุการ และนักศึกษา ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังนี้  

หัวข้อ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผน 1.ควรกำหนดการประชุมเพ่ือวางแผนก่อนจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง 
2.ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ การ เรี ย น รู้ ใน กิ จก รรมด้ าน ศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 
3.ควรวางแผนพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและสะดวก
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
4.ควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียง
ต่อการทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย  
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม  
              ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ) 

หัวข้อ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน 

ด้านการปฏิบัติตามแผน 
 
 
 
 
 
 

1.ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ เป็นตามแผนการจัด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
2.ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ 
3.ควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 
 
 
 
ด้านการพัฒนาปรับปรุง 

1.ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม 
2.ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
1.ควรน ำผลการป ระ เมิ น ม าป รับ ป รุ งก าร
ดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปี
ถัดไป  

จากตารางที ่ 8 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้าน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่า  
 1.ด้านการวางแผน ควรกำหนดการประชุมเพื่อวางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ควรวางแผนพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความ
พร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพี ยงต่อ
การทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย  
 2.ด้านการปฏิบัต ิตามแผน ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
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3.ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม และควรมีการตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด 

4.ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
            การวิจัยครั้งนี ้ เรื ่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส ่งเสร ิมศ ิลปะและว ัฒ นธรรม  มหาว ิทยาล ัยอ ีส เท ิร ์น เอ เช ีย  เป ็นการว ิจ ัย เช ิงพรรณ นา  
(descriptive research) มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อทราบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  และ 2)เพื ่อทราบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย     
อีสเทิร์นเอเชีย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  จำนวน 11 
คณะ กำหนดผู้ให้ข้อมูลโดยใช้คณะในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ผู้ให้ข้อมูล คณะละ 6 คน ประกอบด้วย 1) คณบดี จำนวน 1 คน 2) อาจารย์ จำนวน 
1 คน 3) เลขานุการคณะ จำนวน 1 คน  4) นักศึกษา จำนวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 
66 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อค้นพบสรุปได้ ดังนี้  
สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1. การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม      
ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ มาตรฐานด้าน
การวางแผน (Plan) ด ้านมาตรฐานด้านการปฏิบ ัต ิตามแผน (Do) ด ้านการตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) ตามลำดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  พบว่า ด้านการวางแผน ควรกำหนดการประชุมเพื่อ
วางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้
สอดคล้องกับการเรียนรู ้ในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรวางแผนพัฒนาสถานที่จัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควรวาง
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แผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา 
คณะและมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้  ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนัก
ถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในทุกกิจกรรม และควรมีการตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีถัดไป 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สำคัญสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้  
         1.การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้ เนื่องจาก กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ประจำ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยยึดหลักกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ทั้งในด้าน
การวางแผนก่อนการปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน 
และประเมินผล รวมถึงจากผลการตรวจสอบ ถ้าพบว่าเกิดปัญหามีข้อบกพร่องขึ้น งานที่ได้ไม่ตรง
กับเป้าหมาย หรือปฏิบัติไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติตามและแก้ไขตามลักษณะของปัญหาที่ค้นพบ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ พรเจริญ  นุชนารถ ผ่องพุฒิ และทางสิริ วิชิรานนท์ ได้ทำ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ 
ร่วมจิตร ได้ทำการวิจ ัยเรื ่อง  ความคิดเห ็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
        เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถอภิปรายผล      
ได้ ดังนี้  
         1.1 ด้านการวางแผน พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  ในแต่ละ
คณะได้มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง 
รวมถึงการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เช่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และระยะเวลาในการดำเนินงาน
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ของแผนที ่ช ัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัต ิกิจกรรมประจำปี รวมถึงมีการทบทวนปรับปรุง
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติ หรือผู้
ดำเนินโครงการทราบว่าการดำเนินงานควรสิ้นสุดหรือสำเร็จเมื่อใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดารารัตน์ ธรรมานุชิต ที ่ได้ทำการวิจัยเรื ่อง สภาพการบริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดลำปาง พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาที่เกิดประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
ควรมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานอยู่
เสมอ  นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ วรวุฒิ  ขำพลจิต ได้ทำการวิจัยเรื ่องการ
บริหารกิจกรรมนักเรียนที ่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ พบว่า มีการวางแผนทำ
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางเอาไว้ โดยมีระดับการบริหารกิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก  

1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเท ิร ์นเอเช ีย ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ทั ้งนี ้อาจ
เนื ่องมาจาก ในแต่ละคณะมีการบริหารกิจกรรมนักศึกษาตามแผนที ่กำหนดไว้ โดยในแต่ละ
โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และวางกรอบ
การประเมิน รวมถึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ
อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนที ่ได้วางเอาไว้โดยไม่ข้ามขั ้นตอนที ่ระบุไว้ในแผน        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ ขำพลจิต ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ พบว่า การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ของนักเรียนนายเรือ มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยมีระดับ การบริหาร
กิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
        1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื ่องมาจาก ในแต่ละคณะการบริหารกิจกรรมนักศึกษามีกลไกในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตาม
แผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งว่างานที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผล รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่ได้กล่าวว่า เกณฑ์ในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์ สว่างเมฆ  ที่กล่าวว่า   
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ควรให้ทุกฝ่ายร่วมกันติดตามประเมินผลเพื ่อให ้บ ุคลากรสามารถปฏิบ ัต ิงานได้อย่างเต็มที ่           
ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรม โดยมีระดับการตรวจสอบและประเมินผลอยู่ในระดับมาก  
       1.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเท ิร ์นเอเช ีย ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ทั ้งนี ้อาจ
เนื ่องมาจาก การบริหารกิจกรรมนักศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบ
ติดตาม รวมถึงการนำแนวทางการบริหารคุณภาพกิจกรรมนักศึกษามาพิจารณาปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานว่ามีจุดใดที่ควรต้องพัฒนา และปรับปรุง รวมถึงมีการนำข้อเสนอแนะ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วลัยทิพย์  เปรมทวีธนโชติ ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนักศึกษากับคุณลักษณะด้านจิตอาสาของนิสิตนักศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนักศึกษาอย่างจริงจังในลักษณะที่มีการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด 
แก้ไข มีการพัฒนา และลงมือปฏิบัติจริง จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของ
นักศึกษา นอกจากนี ้ย ังสอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ได้กล่าวว่า 
กระบวนการสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพ และกระบวนการคุณภาพพื้นฐานที่ต้องการสร้างให้
นักศึกษาและบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ควรมีการจัดทำแนวทางโครงการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยมีระดับการพัฒนาปรับปรุงอยู่
ในระดับมาก  
      2.แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   พบว่า ด้านการวางแผน ควรกำหนดการประชุมเพื่อ
วางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้
สอดคล้องกับการเรียนรู ้ในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรวางแผนพัฒนาสถานที่จัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควรวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา 
คณะและมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้  ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนัก
ถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในทุกกิจกรรม และควรมีการตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
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ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีถัดไป 

ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลากรหลายท่านมีภาระงานที่แตกต่างกันจึงส่งผลทำให้การกำหนดและมี
การนัดหมายเพ่ือประชุมเรื่องการวางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ 
รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมบางครั้งไม่เป็นไปตามที่ระบุในแผนการดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากนักศึกษาบางชั้นปีมีภารกิจในรายวิชาที่เรียน จึงส่งผลให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมอาจจะไม่
เป็นไปตามแผน โดยอาจจะถูกเลื่อนออกไป แต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้  รวมถึงอาคาร
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์บางครั้งมีกิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้กัน จึงส่งผลถึงการใช้สถานที่ 
และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องวางแผนการจัดกิจกรรมไม่ให้ระยะเวลามีความใกล้เคียงกันมากจนเกินไป      
ซึ่งสอดคล้องกับ ประกอบ ประพันธ์วิทยา ที่ ได้กล่าวว่า การบริหารและจัดระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในการกำหนดเป้าหมาย การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน และควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ การวางแผนจัดการ
ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอประเด็นปัญหารวมถึงให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกัน 
และวรวุฒิ  ขำพลจิต ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของ
นักเรียนนายเรือ พบว่า แนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ควรเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและมีการทบทวนหลังปฏิบัติงานเสร็จ 

  

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
           การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
       1.จากผลการศึกษา การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่า ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
อยู่ลำดับสุดท้าย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ควรมีการพัฒนาปรับปรุง ตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลตามแผนการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั ้งหรือมากกว่านั ้น มีการพัฒนา
ปรับปรุงให้ครอบคลุมในแต่ละโครงการ รวมถึงวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการ
ทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ 
และการพัฒนาการบริหารงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ของภาควิชา คณะ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมให้ครบครัน เพื่อให้การ
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ดำเนินกิจกรรมทำได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ และนำแบบพัฒนากิจกรรมมาใช้พัฒนากิจกรรมในปี
การศึกษาถัดไป 
     2.ควรมีการจัดทำแนวทางโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงการกำกับติดตามการส่งแนวทางหรือโครงการพัฒนาปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่
กำหนด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    1.ควรมีการศึกษา ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
    2.ควรมีการศึกษา การบริหารกิจกรรมนักศึกษาแบบมีส ่วนร่วมด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง     แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม  
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

                                                                                                                    
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรับการวิจัย เรื ่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อคำถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่ 2 ข้อคำถามเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริม  ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม
      ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
 2. โปรดใส่เครื่องหมาย  หน้าคำตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริง และกรุณาตอบ
คำถามทุกข้อโดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับการวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามจะไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใดและข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการวิจัยครั้งนี้ 

3. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและช่วยให้
การดำเนินงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 

          (นางสาวชวัลภา   พรหมาซุย)     
                     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  

แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม  
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

----------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 1. เพศ 
  ( ) ชาย     ( ) หญิง  
 2. อายุ 
  ( ) ไม่เกิน 25 ปี   ( ) 26 – 35 ปี 
  ( ) 36 – 45 ปี    ( ) 46 ปีขึ้นไป  
 3. วุฒิทางการศึกษา 
  ( ) ต่ำกว่าปริญญาตรี  ( ) ปริญญาตรี 
  ( ) ปริญญาโท   ( ) ปริญญาเอก  
 4. ตำแหน่งหน้าที่ 
  ( ) คณบดี   ( ) อาจารย์ 
  ( ) เลขานุการ   ( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  ( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4   
 5. สังกัดคณะ 
  ( ) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ   
  ( ) คณะบริหารธุรกิจ 
  ( ) คณะศิลปศาสตร์  
  ( ) คณะนิติศาสตร์ 
  ( ) คณะวิทยาการจัดการ 
  ( ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ( ) คณะการบิน 
  ( ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ( ) คณะเภสัชศาสตร์ 
  ( ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
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  ( ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 6. ประสบการณ์ในการทำงาน 
  ( ) น้อยกว่า 5 ปี   ( ) 6 – 10 ปี 
  ( ) 11 – 15 ปี   ( ) 15 ปี ขึ้นไป 
ตอนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริม  ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับพฤติกรรมการปฏิบัติที่เป็นจริงตามความคิดเห็น 
  ของท่านเพียงช่องเดียว 
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากมีน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลางมีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดบั 2 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากน้อยมีน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 
 
ข้อ 

การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย 
 

ระดับ 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

สำหรับ 
ผู้วิจัย 

 มาตรฐานด้านการวางแผน (P)        
1. มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนและมี

หลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน 
      

2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี       

3. แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย 
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ตอนที ่ 2 ข้อคำถามเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริม  ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ) 

 
 
ข้อ 

การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

ระดับ 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

สำหรับ 
ผู้วิจัย 

4. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัด
กิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ 

      

5. มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)       

6. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรม
ประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

      

7. 
 
 

มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในทุกโครงการ 

      

8. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ 
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ตอนที ่ 2 ข้อคำถามเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริม  ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ) 

 
 
ข้อ 

การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

ระดับ 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

สำหรับ 
ผู้วิจัย 

9. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ 
และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

      

10. มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนำผล
การประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
การจัดทำโครงการครั้งต่อไป 

      

 มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล 
(C) 

      

11. มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

      

12. มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ตามแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

      

13. มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 

      

14. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
 

      

 มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A)       
15. มีการจัดทำแนวทาง/โครงการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
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ตอนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริม  ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ) 

 
 
ข้อ 

การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

ระดับ 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

สำหรับ 
ผู้วิจัย 

16. มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนา
ปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่
กำหนด 

      

 
ตอนที ่ 3 แบบสัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ส่งเสริม  ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

หัวข้อ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน 
ด้านการวางแผน 
 
 
 

 

ด้านการปฏิบัติตามแผน 
 
 
 

 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 
 
 
 

 

ด้านการพัฒนาปรับปรุง 
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ป ร ะ วั ติ ผู้ เ ขี ย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวชวัลภา พรหมาซุย 
วัน เดือน ปี เกิด 12 มกราคม 2536 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 9/63 หมู่บ้านการ์เด้นวิลล่า5 ม.10 ถ.ชลมาร์คพิจารณ์ ต.ลาดสวาย อ.ลำ
ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   
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