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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึกษาองค์ ประกอบของรูปแบบการบริหารงาน
กิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาในกากับ
ของรัฐ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร
และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อง (Content Analysis) และขั้ นตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบ
เชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) ศึกษาโดยแจกแบบสอบถามไปยังจากประชากรของ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาในก ากั บ ของรั ฐ จ านวน 22 แห่ ง จากจ านวน 56 แห่ งทั่ วประเทศ แบ่ ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้อานวยการกองกิจการ
นักศึกษา, บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและคณะ จานวน 315 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยได้รับแบบสอบถามที่เก็บมาได้จริง
จานวน 143 ฉบับ และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาที่อยู่ในวาระดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก รนั ก ศึ ก ษา จ านวน 420 คน ได้ ม าโดยการสุ่ มแบบสะดวก

(Convenience Sampling) โดยได้รับแบบสอบถามที่เก็บมาได้จริง จานวน 377 ฉบับ รวมทั้งสิ้น
520 ฉบับ
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงานกิจการนั กศึกษา แบ่งออกเป็ น
2 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านบริ การนั กศึ กษา ประกอบด้ วย งานบริก ารและสวั สดิ ก ารนั ก ศึ กษา,
งานทุ นการศึ กษา, งานแนะแนวอาชี พและจั ดหางาน, งานวิ นั ยนั กศึ กษา, งานธุ รการ และ
งานกีฬา 2) ด้านพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย งานกิจกรรมนักศึกษา และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานกิจการนักศึกษา แบ่งออกได้เป็ น
2 ด้าน ด้านบริการนักศึกษา ประกอบด้วย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา, งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน, งานวินัยนักศึกษา, งานธุรการ, งานดูแลสุขภาพกาย, งานให้คาปรึกษา
ดู แลสุ ขภาพจิ ต และงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส่ วนด้ านพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ วย
งานกิจกรรมนักศึกษา มีการเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
ด้านการเรียนรู้, ทักษะด้านริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม, ทั กษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี, ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา
คาสาคัญ: การบริหารงานกิจการนักศึกษา, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21,
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ

25 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

Abstract
The purpose of this research was to study the components of the model of students
affairs administration to develop the 21st century learning skills of autonomous university.
Which was divided into 2 steps, namely, step 1 is analysis, synthesis of documents and
related research (Content Analysis) and step 2, exploratory factor analysis. Study by handing
out questionnaires to from the population of 21 autonomous university from 56 locations
nationwide divided into 2 groups: the first group; namely the student affairs department
manager, the director of the student affairs department, the staff of the student affairs
department at the university level and the faculty of 315 were obtained by purposive random
sampling. The actual questionnaires were collected for 143 copies and the second group of
students: namely, general students and students who are on the agenda of the student
organization management committee of 420 people, obtained by convenience sampling by
receiving 377 actual collected questionnaires. Total are 520 copies.
The results of the research found that, the components of student affairs
administration can be divided into 2 areas: 1) Student services, consisting of service and
student welfare, scholarship, career and recruitment guidance, student discipline,
administrative and sports 2) Student development consists of Student activities. And the
exploratory factor analysis found that, the components of student affairs administration can be
divided into 2 sides: Student services consists of services and student welfare, career and
recruitment guidance, student discipline, administration, physical health care, counseling and
mental health care and information technology. As for student development, it consists of
student activities. There were additional learning skills in the 21st century in 5 skills: Learning
skills, Creative and Innovation skills, Information & Media and technology skills, Life and
Career skills and Moral & Ethical and volunteer skills.
Keywords: Student Affairs, The 21st Century Skills, Autonomous University.
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บทนา
สังคมยุค ศตวรรษที่ 21 เปรียบเสมือน “สั งคมแห่งการเรียนรู้ ” การศึก ษาจึงเป็ น
กุญ แจส าคัญ ในการช่วยพัฒ นาก าลั ง ส าคัญ ของชาติ โจทย์ส าหรับ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
ครูอาจารย์ และบุ คลากรเจ้าหน้าที่ ที่จะนาไปสู่การวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึก ษาสู่
ความสาเร็จในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (จารุวัจน์ สองเมือง, 2558,
ออนไลน์) ความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การศึกษามี
หลายระดั บ แต่ก าลั งหลั กคือ มุ่ งเน้น ไปที่ ระดับ อุดมศึก ษา ในปั จจุบั น สถาบัน อุดมศึก ษา
ไม่ว่าจะของรัฐ , ในก ากับ ของรัฐ หรือเอกชนที่ต้ องเผชิญ กับ ความเสี่ยงจากปั จจัยต่า ง ๆ
หลายด้าน มีผ ลกระทบต่อ การบริห ารจัด การ และการพั ฒ นา จ าเป็ น ต้ องมี ก ารพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร พั ฒ นาบุ ค ลากรของสถาบั น พั ฒ นาแนวทางการเรี ย นการสอนรูป แบบใหม่
ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาใหม่ (สุ เมธ แย้ ม นุ่ น , 2551 อ้ า งอิ ง ใน ปริ ย ากร
มนูเสวต, 2553) จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กล่าวไว้ว่า บัณฑิต
ไทยมีคุณภาพที่น่าเป็ นห่วง โดยมีห ลายบริษัท ได้ขึ้น บัญ ชีด ากับมหาวิทยาลัยที่ไร้คุณภาพ
หลายแห่ง คือ ปฏิเสธการรับบัณฑิตเข้าทางาน แม้ว่าจะได้รับเกียรตินิยมมาก็ตาม เนื่องจาก
รับเข้ามาแล้ว ไม่สามารถทางานได้ทันที ไม่รู้ว่าต้องทางานอย่างไร ต้องมาฝึกฝนกันใหม่
บัณ ฑิตขาดทั กษะในหลายๆ ด้าน ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงอยากจะให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต ร หรือ เพิ่ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ จ ะช่ว ยเสริม ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ที่ จ าเป็ น ใน
การท างานให้กับ นั ก ศึก ษา ยิ่ง ไปกว่า นั้น ในปั จจุบั น การเรียนในห้องเรียนอาจมี ผลเพีย ง
เล็กน้อย แต่หากเด็ กได้ลงมือท าจริง ๆ หรือปฏิบั ติม ากกว่าทฤษฎี ก็จะทาให้พวกเขาเกิด
ทักษะขึ้นได้ (ครูบ้านนอก.คอม, 2557, ออนไลน์) ด้วยเหตุนี้ ทางสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เห็นความสาคัญ ในการพัฒ นาเยาวชน จึงได้จัดทานโยบายการพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย พ.ศ.2554-2558 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ บัณฑิตไทยมีสมรรถนะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมในการทางาน และมีขีดความสามารถในระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาอาชีพต่าง ๆ บัณฑิตไทยมีคุณลักษณะ
ความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนานักศึกษาในแต่ละสถาบัน ที่ได้กาหนดเป้าหมายในการสร้างทุนทางสังคมให้เกิด
ผู้นาความคิด ที่นาไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงสั งคมที่ดีขึ้น ตลอดจนแผนระดั บ ชาติต่าง ๆ เช่น
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
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ศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ทั้งนี้ ยัง ยึดตาม
แนวทางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) โดยมีเป้าหมาย
คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถ
ปรับ ตัวสาหรับ งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต (สานัก งานส่งเสริมและพัฒ นาศัก ยภาพนัก ศึก ษา
(สกอ.), 2561) ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560-2574) ซึ่ง เป็ น แผนที่ ก าหนดทิศ ทางการเปลี่ ยนแปลงของระบบอุด มศึก ษา
เพื่ อ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ที่ ก าลั ง ประสบปั ญ หา บั ณ ฑิ ต ไทยที่ ข าด
สมรรถนะด้าน Soft Skills ทางสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จึงได้เสนอแนวทางเพื่อ
การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของไทย แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การสร้าง และพัฒ นารูปแบบ
การเรียนการสอนสาหรับรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 2) การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการสอน 3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และจากที่กล่าวมาข้างต้น การจัด
กิจกรรมเสริม หลัก สูต ร ซึ่งถือได้ว่าเป็ นกลไกที่สาคัญ อย่างมากของการพัฒ นานัก ศึก ษา
ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นตาม
"คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ " สามารถท าด้ ว ยกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร” ซึ่ ง เป็ น
การศึกษานอกห้องเรียน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ดังนั้น
งานด้านกิจการนิสิต/นักศึกษา ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา จึงถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
สาคัญในการพัฒนานิสิต/นักศึกษาทั้งในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการทางานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
การจั ด กิ จกรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ที่ ถื อ เป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
งานด้านกิจการนิสิต/นักศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาองค์กรขึ้นมาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ในอดีต พบว่า กิจการนักศึกษาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในยุคแรกจะเริ่มจาก
“งานควบคุมและปกครอง” การบริหารจัดการแบบเดิมเน้นเป็ นงานบริการเชิงรับ การดู แ ล
แบบเดิมไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ใช้บัณฑิต และนิสิต/นักศึกษา ไม่มีการพัฒนา
ระบบของกิจการนักศึกษา ทาให้ขาดความยั่งยืนและต่อเนื่อง ไม่เชื่อมโยงกับงานด้านวิชาการ
เน้ นการจั ดกิ จกรรม แต่ ไม่ เน้ นการพั ฒ นาที่ มุ่ งเน้ นผลลั พธ์ จนกระทั่ งมาถึ งการบริห ารใน
ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตงานออกเป็นการสนับสนุนความสะดวกในการศึกษา และการช่วยเหลือ
แก้ไขปั ญ หาต่าง ๆ รวมถึงการพัฒ นาทั กษะอื่น ๆ ที่น อกเหนือไปจากทั กษะทางวิชาการ
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในสั ง คม ดั ง เช่ น การพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะใน
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ศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้ากับยุคสมัยใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ในการดาเนินชีวติ ในโลกนี้
ได้อย่างแข็งแกร่ง การพัฒ นานิสิต 1 คน มหาวิทยาลัยมิได้ใช้กลไกด้านการเรียนการสอน
แต่เพียงอย่างเดียวในการสร้า งคุณ ลั ก ษณะที่ส มบู รณ์ ค รบทุ ก ด้ านของความเป็ น บั ณ ฑิ ต
แต่มหาวิทยาลัยใช้กลไกหลายด้านประกอบเข้าด้วยกันในการพัฒนานิสิต ไม่ว่าจะเป็นกลไก
ทางด้านหลั ก สู ต รและการเรียนการสอน กลไกทางด้า นกิจการนิสิ ต และกลไกทางด้ า น
อาจารย์ที่ปรึกษา (กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555)
ดั งนั้ น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ให้ เข้ ากั บ ยุ ค ปั จจุ บั น จึ งเป็ น
ภาระหน้ าที่ งานด้ านกิ จการนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ลั ก ษณะ
การบริหารจัดการที่คล่องตัวโดยเฉพาะ ควรสร้างรูปแบบการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ เพื่อนาผลที่
ได้ไปช่วยพัฒนานิสิตนั กศึกษา และเสริมสร้างคุณลักษณะในการท างาน พัฒนาบุ คลิกภาพ
พัฒ นาลั กษณะนิสั ย เพื่ อให้ได้ บั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ของแต่ละสถาบั น ที่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต และเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพได้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ป ระกอบของรูป แบบการบริห ารงานกิจการนั ก ศึก ษา เพื่อพัฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วจิ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน

2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ และการพัฒนารูปแบบ

กิจการนักศึกษา

•

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

•

การพัฒนารูปแบบ

•

•

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

•

การประเมินรูปแบบ

•

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

ด้านบริการนักศึกษา

• ด้านพัฒนานักศึกษา

รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒ นาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการ
นักศึกษา, แนวคิดเกี่ยวกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, แนวคิ ดเกี่ยวกับรูปแบบและ
การพัฒนารูปแบบ
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วบันทึกในแบบสังเคราะห์เอกสาร
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และสร้ า ง
ข้อสรุป
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย จานวน 30,287 คน
และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 56 แห่งทั่วประเทศ จานวน 481,854
รวมทั้ งหมดเป็ น จ านวน 512,141 คน (ข้ อมู ล จากส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
สกอ. ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561) กลุ่มตัวอย่าง เลือกสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐที่เป็น
ระดั บ มหาวิทยาลั ย (ไม่นั บที่เป็ นวิทยาเขต) จานวน 22 แห่งทั่ วประเทศ โดยแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา (ประกอบด้วย รองอธิการบดี,
ผู้ช่วยอธิการบดี , รองคณบดี, ผู้ ช่วยคณบดี ), ผู้อานวยการกองกิจการนั กศึกษา, บุ คลากร
ฝ่ ายกิ จ การนั ก ศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และคณะ สถาบั น ละ 15 คน จ านวน 315 คน
ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) และกลุ่ ม ที่ 2 ประกอบด้ ว ย
ผู้น าองค์ กรนั กศึ กษาระดั บมหาวิทยาลั ยและคณะ และนั กศึ กษาทั่ วไปหรือนั กศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรนักศึกษา สถาบันละ 20 คน จานวน 420 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) รวมทั้งสิ้น 735 คน
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจการนักศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ทั่วไปและคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
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การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ง แบบสอบถามไปยั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ เก็ บ ข้อมู ล และติด ตามเก็บ ข้อมู ล ได้ข้อมู ล กลั บ คื น มา 520 ฉบั บ จากทั้ง หมด
735 ฉบับ คิด เป็นร้อยละ 70.74 โดยในกลุ่มที่ 1 ได้รับแบบสอบถามที่เก็บมาได้จริง จานวน
143 ฉบับ และกลุ่มที่ 2 ได้รับแบบสอบถามที่เก็บมาได้จริง จานวน 377 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
สร้างข้อสรุป

ผลการศึกษา
จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบั น อุด มศึก ษาในก ากับ ของรัฐ โดยการศึก ษา
เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ ง (Content Analysis) และการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง
สารวจ (Exploratory Factor Analysis) สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ป ระกอบแล้ว ผลปรากฏว่า การบริห ารงานกิจการนั ก ศึก ษา สามารถแบ่ งออกเป็ น
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริก ารนัก ศึก ษา ประกอบด้วย งานบริก ารและสวัส ดิก ารนัก ศึก ษา,
งานทุนการศึกษา, งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, งานวินัยนักศึกษา, งานธุรการ และ
งานกีฬา 2) ด้านพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย งานกิจกรรมนักศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ พบว่า ค่า KMO อยู่ที่ 0.91 แปลว่า ตัวแปร
มีค วามสั ม พั นธ์กัน การวิเคราะห์ ปั จจั ยเหมาะสมกั บ ข้อมู ล จากตั วแปรทั้ ง หมด จานวน
52 ตัว ถูกจัดให้เข้ากลุ่มด้วยกันเพียง 40 ตัว โดยจัดกลุ่มตัวแปรให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
และตั้ ง ชื่ อ แต่ ล ะกลุ่ ม ใหม่ ได้ ดั ง นี้ 1) ด้ า นบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย งานบริ ก าร
และสวัสดิการนักศึกษา, งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, งานวินัยนักศึกษา, งานธุรการ,
งานดู แ ลสุ ข ภาพกาย, งานให้ ค าปรึก ษาดู แ ลสุ ข ภาพจิต และงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
2) ด้านพั ฒ นานัก ศึ ก ษา ประกอบด้วย งานกิจกรรมนั ก ศึก ษา โดยมี ทั ก ษะการเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่มเติม ในการพัฒ นานัก ศึก ษา มี 5 ทั กษะ ได้แก่ ทั กษะด้านการเรียนรู้,
ทักษะด้านริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม, ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี,
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา
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อภิปรายผล
จากการศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ผู้วจิ ัยได้อภิปรายผล
การศึกษา ดังนี้
1. จากการสังเคราะห์การบริหารงานกิจการนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
จานวน 21 มหาวิทยาลัยแล้ว พบว่า การบริหารงานกิจการนักศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ด้านหลัก ๆ พร้อมหัวข้อย่อย ดั งนี้ 1) ด้านบริการนั กศึกษา ประกอบด้วย งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา, งานทุนการศึกษา, งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, งานวินัยนักศึกษา,
งานธุ รการ และงานกี ฬ า 2) ด้ านพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ วย งานกิ จกรรมนั ก ศึ ก ษา
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปั ทมา ปานบุ ญห้อม (2555) ที่กล่าวว่า งานกิจการนั กศึกษามี
หลักการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา อยู่ 2 ประการ คือ การพัฒนา
นักศึกษาและการจัดบริการ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม หรือสิ่งเอื้ออานวยต่าง ๆ ให้นักศึกษา
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนีนาฏ ณ สุ นทร (2545) ที่ได้ศึกษาการพัฒ นารูปแบบและ
กลยุทธ์การบริหารคุณภาพส าหรับกิจการนั กศึกษามหาวิทยาลั ยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า
กิจการนั กศึกษามหาวิทยาลั ยเอกชนมี ภารกิจ 2 ด้านคื อ 1) ด้ านการพั ฒนานั กศึกษาได้ แก่
งานกิจกรรมนักศึกษา 2) ด้านการบริการนักศึกษา ได้แก่ งานบริการสวัสดิการ ทุนการศึกษา
แนะแนว และงานอนามัย แต่ผลวิจัยมีความขัดแย้งกับผลการศึกษาของนักวิชาการอีกหลาย
ท่านได้รวมเอางานธุรการ การเงิน และการบริการรวมถึงอาคารสถานที่เข้าด้วยกัน โดยจาแนก
ใหม่ ออกเป็น 5 ประเภท ดั งนี้ 1) งานวิชาการ 2) งานบุ คคล 3) งานกิ จการนั กเรียน 4) งาน
ธุรการ การเงินและบริการ 5) งานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
2. จากผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)
สามารถแบ่ง การบริห ารงานด้านกิจการนัก ศึก ษาสามารถแบ่งออกได้ 2 ด้านหลั ก ๆ คือ
ด้านบริก ารนั ก ศึก ษา และด้า นพัฒ นานั ก ศึ ก ษา ซึ่ง เป็ น ภาระงานประจาของงานกิจการ
นัก ศึก ษา โดยจะมี ก ารเพิ่ม เติม การด าเนิน งานที่ เหมาะสมกับ ยุค ศตวรรษที่ 21 กล่า วคื อ
การจัด หาสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒ นาการเรียนรู้แ ละ
ส่งเสริม คุ ณ ภาพชีวิต นั ก ศึ ก ษา ทั้ง ในด้า นร่า งกาย อารมณ์ และสั ง คม รวมถึง การสร้า ง
บรรยากาศการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นสากลให้เพียงพอกับนักศึกษา ไม่วา่ จะเป็นการจัดหางาน
ในหน่วยงานต่างชาติ หรือการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในต่างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น อีกทั้งการบริการด้านเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ใช้แบบ
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ออนไลน์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอเข้ารับ
บริการของนักศึกษา ถือเป็นประเด็นสาคัญที่งานกิจการนักศึกษาจาเป็นต้องคานึงถึงในยุค
ใหม่ นอกจากนี้การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเลือกที่จะใช้
ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น อีเมล (E-mail), แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook)
หรือไลน์ (Line) ในการติดต่อระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา หรือการจัดทา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมัลติมีเดีย รวมถึงนาระบบออนไลน์ต่าง ๆ มาช่วยในการดาเนินงาน
ด้านกิจการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม การลากิจกรรมแบบออนไลน์ เป็ น ต้น ซึ่ง ผลการวิจัย นี้ เป็ น ไปตามแนวคิด ของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้จัดทาร่างนโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดม
คติ ไทย พ.ศ. 2554-2558 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต อุ ด มคติ ไทย คื อ
การสร้างกรอบทิศทางของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิต
ไทยมี ส มรรถนะและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 พร้ อ มในการท างาน และมี ขี ด
ความสามารถในระดับสากลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาอาชีพต่าง ๆ
รวมถึงให้บัณฑิตไทยมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และเป็นบัณฑิตที่
เก่งทั้งวิชาการและวิชาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (2559)
ที่กล่าวไว้ว่า ความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา ที่เน้นทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะที่สาคัญ สาหรับอนาคต การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2557 ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็น และสาคัญสาหรับนักศึกษาในยุคนี้ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม 2) ทักษะ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวติ และอาชีพ
ในส่ วนของการเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ความชั ด เจนและ
เหมาะสมกับกิจการนักศึกษาในยุคใหม่แบ่งทักษะออกได้ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้
ทั กษะด้านริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทั กษะด้ านข้อมู ลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ทั กษะด้ านชีวิตและอาชีพ และทั กษะด้านคุ ณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ซึ่งผลการวิจัยนี้
เป็ นไปตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555) ที่กล่ าวไว้ว่า “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ
การที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตงั้ แต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวติ ซึ่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตนี้ เรียกว่า “ทักษะการเรียนรู้ 3R x 7C (Learning Skill)” ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้เพื่ อให้ เด็ กในศตวรรษที่ 21 นี้ มี ความรู้ ความสามารถ และทั กษะจาเป็ น
ซึ่งเป็ นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
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ความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) ซึ่งกล่าวได้ว่าทักษะที่เกิดขึ้นใหม่นี้มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ 3R 7C
โดยความหมายของ 7C ซึ่ งได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จารณญาณ และทั ก ษะใน
การแก้ปัญหา, ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม, ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทั ศน์ , ทั กษะด้านความร่วมมื อ การท างานเป็น ทีม และภาวะผู้น า, ทั กษะด้ าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร, ทักษะอาชีพ และทั กษะการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยครั้งนี้ และเป็ นไปตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน)
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพคนให้ ส นั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของประเทศและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ งมุ่ งเน้ น
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้ สอดคล้องกั บทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ งนี้ ยั งสอดรับกั บแผนพั ฒ นา
กาลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งได้กาหนดแผนพัฒนากาลังคนไว้ 6 ข้อ โดยมี
ยุทธศาสตร์ประการหนึ่ง คือ การพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในระดับ
สากล ซึ่งได้กาหนดกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1) เตรียมความพร้อมกาลังคนเพื่อรองรับการขยายตัว
ของตลาดสินค้า และบริการอันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มในภู มภาคอาเซียน 2) ส่งเสริมและ
พั ฒ นาก าลั งคนให้ มี ศั กยภาพความรู้ ความสามารถทั กษะฝี มื อและทั กษะด้ านภาษา และ
3) พั ฒนาทั กษะใหม่ (นวัตกรรมและเทคโนโลยี) เพื่อสร้างโอกาสด้ านแรงงานให้มี ศักยภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ซึ่งเป็นแผน
ที่ ก าหนดทิ ศทางการเปลี่ ยนแปลงของระบบอุ ดมศึ กษาเพื่ อเป็ นกลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศที่กาลังประสบปัญหา บั ณฑิตไทยที่ขาดสมรรถนะด้าน Soft Skills ซึ่งหมายถึง ทักษะ
การทางานกับคนซึ่งช่วยให้ทางานจนประสบความสาเร็จและปัญหาการว่างงานของบัณฑิตหรือ
การจ้างงานที่ต่าระดับการทางานที่ตรงตามสาขาวิชา (Employability) ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
เนื่องจากบัณฑิตที่จบใหม่ขาดทักษะชีวิตในการทางาน ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทั กษะการเป็ นผู้ ประกอบการ (สุ เมธ แย้ มนุ่ น, 2558) รวมไปถึ งแนวคิ ด ของ
ถนอมพร เลาหจรั สแสง (2555) ที่ ก ล่ าวไว้ ว่ า ทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ทยาลั ย คื อด่ านสุ ดท้ ายก่อนที่ จะส่ งต่ ออาวุธให้ กั บผู้ ประกอบการภายนอกทั้ งหลาย
การพัฒนากระบวนการเพิ่มศั กยภาพทั กษะที่จาเป็ นให้แก่นั กศึกษาจึงเปรียบเสมือนการติด
อาวุธให้กั บนักศึกษาด้ วยทั กษะต่ าง ๆ ที่ จาเป็ นและส าคั ญ ในการใช้ ชีวิตหลั งจบการศึกษา
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เพื่อให้บั ณฑิตสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปในโลกแห่งการท างานอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การใช้ชี วิตในโลกปั จจุ บั นที่ สั งคม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมเปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาได้
อย่างมีความสุข และผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องงานวิจัยของรุ่งนภา จันทรา และ อติญาณ์
ศรเกษตริน (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนั กศึกษาพยาบาล
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สุ ราษฎร์ธานี พบว่า ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ทักษะด้านความเข้าใจความ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
5) ทั กษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 6) ทั กษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร และ 7) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ แต่มีงานวิจัยที่ศึกษา
ในระดั บ ของผู้ ใหญ่ ชื่ อเรื่ องทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2 ของวุฒิ พงษ์
ศรี จั นทร์ , จ านง แจ่ ม จั น ทรวงษ์ และวี รพั น ธุ์ ศิ ริ ฤ ทธิ์ (2561) ที่ ได้ ศึ ก ษาถึ งระดั บ ทั ก ษะ
การบริหารงานสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริงและทักษะการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ คาดหวั ง ซึ่ งได้ ทั กษะออกมาโดยเรี ยงล าดั บความส าคั ญ จากมากไปน้ อย
ได้ดังนี้ คือ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน, ทักษะด้านความรู้ความคิด, ทักษะด้านเทคนิค,
ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารงานด้านกิจการนักศึกษายังคงแบ่งตามภาระงาน
หรือพันธกิจเดิม ๆ ที่แบ่งออกได้เพียงด้านบริการและด้านพั ฒนานักศึกษา ดังนั้น จึงควรน า
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาช่วยกาหนดแบ่งภาระงานให้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาวทันตามเวลาที่กาหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อนาผลที่ได้
ไปช่วยพัฒนานั กศึกษา และเสริมสร้างคุณลั กษณะในการทางาน พัฒนาบุ คลิกภาพ พัฒนา
ลั กษณะนิ สั ย เพื่ อให้ ได้ บั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ของแต่ ละสถาบั น ที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต และเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพได้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึก ษาเปรียบเที ยบการบริห ารงานกิจการนั ก ศึก ษาระหว่า งมหาวิท ยาลั ยใน
กากับของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากท่านผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์
อุ่นกอง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบั ติ นพรัก และ ดร.นั นทิมา
นาคาพงศ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน ามาโดยตลอด รวมไปถึง
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการพิจารณาตรวจสอบเครื่อ งมือ และผู้บริหาร อาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึก ษา รวมถึงบุ คลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา และนั กศึก ษาสังกัดสถาบัน อุดมศึกษาใน
กากับของรัฐ จานวน 21 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและคาแนะนาต่าง ๆ
จึงทาให้การศึกษาครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วจิ ัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
สุดท้ายขอกราบขอพระคุณอย่างสูงต่อบุพการี และกัลยาณมิตรอันที่เป็นที่รักยิ่งที่
คอยให้การสนับสนุนให้คาปรึกษา เป็นกาลังใจ และอยูเ่ คียงข้างมาโดยตลอด

เอกสารอ้างอิง
กองกิจการนิสิต. คู่มอื ปฏิบัตงิ าน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560,
สืบค้นจาก :http://www.sa.ku.ac.th/report/pocket.pdf
ครูบ้านนอก. (2557). หลายบริษัทไม่รับบัณฑิตจบใหม่เข้าทางาน ขึ้นบัญชีดามหา
ลัยห่วย. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2559, สืบค้นจาก:
http:ppwww.kroobannok.comp70830
จารุวัจน์ สองเมือง. (2558). การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. สืบค้นเมื่อ 10
มิถุนายน 2559, สืบค้นจาก: http:pptawasau.ftu.ac.thpjaruwutp?tag
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2555). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

37 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

ธนีนาฏ ณ สุนทร. (2545). การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สาหรับ
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช. (2559). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในการพัฒนา
นักศึกษา. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลการสาธารณสุขภาคใต้, 3(2).
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. สืบค้นจาก: https://www.tcithaijo.org/index.php/scnet/article/view/58038/47990
ปริยากร มนูเสวต. (2553). รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาที่มปี ระสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, กรุงเทพฯ.
ปัทมา ปานบุญห้อม. (2555). การบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.),
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
รุ่งนภา จันทรา และ อติญาณ์ ศรเกษตริน. (2560). ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี.
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(1), 180-190.
สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2560. สืบค้นจาก: https://he01.tcithaijo.org/index.php/scnet/article/view/74874/0
วิจารณ์ พานิช. (2555). ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ
อย่างไร?. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2557, สืบค้นจาก:
http://www.qlf.or.th/home/contents/417
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีการเรียนรู้เพือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์.

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 l 38

วุฒิพงษ์ ศรีจันทร์, จานง แจ่มจันทรวงษ์ และวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์. (2561). ทักษะการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา, 6(1), 124 – 139. สืบค้นจาก: https://so03.tcithaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196552/136662
สุเมธ แย้มนุ่น. (2558). จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 –
2574. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 สืบค้นจาก:
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/planning/pl_main_v2.1/roadmap20/Document/07.pdf
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สกอ.). (2561). ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ
11 มกราคม 2562, สืบค้นจาก:
http://old.rmutto.ac.th/rmuttonews/attachment/TR3332_235442.pdf

