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องค์ประกอบที่ 3 
กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  

 
ระบบและกลไก 

คณะบริหารธุรกิจ   ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  ทั้งน้ี
เพื่อให้นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ  เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณลกัษณะตรง
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึ งประสงค์ของคณะวิชา  และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน    โดยไดมี้การจดัท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ข้ึนเพื่อรองรับการพฒันานกัศึกษา
ให้ครอบคลุมทั้งในด้านสติปัญญา ทกัษะการคิด ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ให้เป็น
บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในทุก
ดา้น 
 การจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษาน้ี   มีทั้งในส่วนท่ีทางคณะวิชาจดัท าเอง  และในส่วนท่ี
ได้มีการจดัท าร่วมกบัมหาวิทยาลยั  ร่วมกบัส านกักิจการนักศึกษาในรูปของชมรมวิชาการ และ
ชมรมกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสแสดงออกซ่ึงศกัยภาพดา้นภาวะผูน้ า  การท างาน
เป็นทีม การเสียสละ ความมีมนุษยสัมพนัธ์  รวมทั้งการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ทั้งน้ีไดมี้การ
จดัคณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบอย่างชดัเจน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหัวหน้าภาควิชาในแต่ละภาควิชา 
ผูช่้วยคณบดีในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง และคณบดี 
 นอกจากกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนบัสนุนนกัศึกษาแลว้ คณะบริหารธุรกิจให้ความส าคญักบั
การมีส่วนร่วมในการพฒันาศิษยเ์ก่าร่วมกบัมหาวิทยาลยัในรูปของการจดัการอบรมสัมมนาต่างๆ 
เพื่อใหค้วามรู้แก่   ศิษยเ์ก่า มีการเก็บขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลการท างานของศิษยเ์ก่าเพื่อการพบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัและกนั 

  

ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ในการประเมิน ผลการประเมิน

ตนเอง 1 2 3 4 5 

3.1 ระบบและ
ก ล ไ ก ก า ร ใ ห้
ค  า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
บริการด้านขอ้มูล
ข่าวสาร 

มีการ 
ด าเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 
 4 หรือ 5ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 

7 ขอ้ 

5 
(7 ขอ้) 

3.2 ระบบและ
กลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษา 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ้  

มีการ
ด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ขอ้ 

5 
(6 ขอ้) 

ผลการประเมนิองค์ประกอบที ่3                              (10/2) 5.00 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.1 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
COMMON DATA SET 
9. ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูล 
9.1 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่
นกัศึกษา                    (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.81 

9.2 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา  
(จากคะแนนเตม็ 5) 

3.71 

9.3 ผลการประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่
นกัศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.76 

 
เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
1 มีการจดับริการให้

ค  าปรึกษาทางวชิาการ
และแนะแนวการใชชี้วติ
แก่นกัศึกษา 

1.1 คณะบริหารธุรกิจมีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาในแต่ละ
ชั้ นปีโดยได้รับการแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ให้ท า
หน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษาในด้านการเรียนการสอน 
และดา้นอ่ืนๆท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาท่ีท าให้อาจารยส์ามารถดูแลนักศึกษาได้
อยา่งทัว่ถึงทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคค ่า  อาจารยท่ี์
ปรึกษาแต่ละคนจะจดัตารางเวลาท่ีชดัเจนและแจง้ให้
นกัศึกษาทราบเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเข้าไปให้ค  าปรึกษาและ
แนะน านักศึกษาโดยผ่านเว็บไซต์ของทางส านัก
ทะเบียนและวดัผล   
1.2 แต่ละภาควชิามีการปฐมนิเทศ นกัศึกษาใหม่เพื่อให้
ความรู้แก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย
และการปรับตวัของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พ ร้ อมต่ อ ก า ร เ รี ยน และก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น ร ะดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ไดรู้้ถึง
ระบบและการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เอกสารหมาย เลข  3.1.1  ค  าสั่ ง
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 
 
เอกสารหมายเลข 3.1.2  เอกสาร
ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและการให้
ค  าปรึกษาแก่นักศึกษาของแต่ละ
ภาควชิา 
 
เอกสารหมายเลข 3.1.3 ตารางเวลา
ใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 

เอกสารหมายเลข 3.1.4 กิจกรรม
การจดัปฐมนิเทศของมหาวทิยาลยั 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
2 มีการจดับริการขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนกัศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ มีการให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของคณะ
วิชาและบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของคณะวิชา รวมถึง
เวบ็ไซตข์องศูนยก์ารศึกษาโลจิสติกส์ นอกจากน้ีมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
อาจารย์ผู ้สอน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Social Network  โดยมีการจดัท า Facebook ของคณะ
บริหารธุรกิจเพ่ือให้บริการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่ามากข้ึน 

เอกสารหมายเลข 3.1.5  
(1) เวบ็ไซตค์ณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ba.siam.edu 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ 
(หนา้หอ้ง 15-204) 
 (2) เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาโลจิ
สติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
http://logistics.siam.edu 

3 มีการจดักิจกรรมเพ่ือ
พฒันาประสบการณ์ทาง
วชิาการและวิชาชีพแก่
นกัศึกษา 

3.1 คณะบริหารธุรกิจโดยภาควิชาต่างๆ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วชิาชีพแก่นกัศึกษาในรูปแบบของการทศันศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมสถานประกอบการต่างๆ หรือมีการเชิญ
วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
และเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฎิบัติงานให้แก่
นกัศึกษา เช่น  
ภาควชิาการบัญชี  
- จดัทศันศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ณ โรงงานวุน้เส้น
ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี (17 ก.ย. 56) 
- โครงการบนัทึกเล็กๆเก็บความดีถวายในหลวง โดย
ให้นกัศึกษาน าความรู้ดา้นการบญัชีไปสอนเด็กๆและ
เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนจดบันทึกบัญชีรายรับ
รายจ่ายส่วนตวั และบนัทึกการท าความดีถวายในหลวง  
ภาควชิาการเงินและการธนาคาร 
- ส่งนัก ศึกษาเข้า ร่วมแข่ งขัน  โครงการ  Young 
Financial Star Competition 2013 (YFS 2013) ซ่ึงจดั
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) บริษทั เมืองไทยประกัน
ชีวิต  จ ากัด  และ บ ริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)             
(1 ก.ย. 56) 
- จดัโครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัเน้ือหา
และขั้ นตอน เพ่ือสอบขอใบรับอนุญาตเป็นผู ้ขาย
หลกัทรัพย ์(SIC : Securities Investor Contact)           
(6 ก.พ. 57) 
- ส่งนัก ศึกษาเข้า ร่วมแข่ งขัน  โครงการ  Young 
Financial Star Competition 2014 (YFS 2014) ซ่ึงจดั
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัธนาคาร 

เอกสารหมายเลข 3.1.6  โครงการ
กิจกรรมการพฒันาประสบการณ์
ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัศึกษา
ของภาควชิาต่างๆ  
(1)โครงการทศันศึกษาโรงงานวุน้
เสน้ท่าเรือ  จ.กาญจนบุรี           
(การบญัชี) 
(2)โครงการบนัทึกเลก็ๆเก็บความดี
ถวายในหลวง (การบญัชี) 
(3)โครงการ Young Financial Star 
Competition 2013 (YFS 2013) 
(การเงินฯ) 
(4) โครงการอบรมใหค้วามรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกบัเน้ือหาและขั้นตอน
เพื่อสอบขอใบรับอนุญาตเป็นผูข้าย
หลกัทรัพย ์(การเงินฯ) 
(5) โครงการ Young Financial Star 
Competition 2014 (YFS 2014) 
(การเงินฯ) 
(6) โครงการทุนวจิยัส าหรับ
นกัศึกษาผูช่้วยวจิยั (การตลาด) 
(7) โครงการทศันศึกษา ณ บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
(การตลาด) 
(8) โครงการเยีย่มชมศูนยส์าธิตและ
ศึกษาการจดัการซพัพลายเชน ณ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 

  กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) บริษทั เมืองไทยประกัน
ชีวิต  จ ากัด  และ บ ริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)             
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ 
ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อ
พฒันาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็น
มืออาชีพบนถนนสายการเงิน  (17 พ.ค. 57) 
ภาควชิาการตลาด   
- จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางการตลาดโดยให้
นกัศึกษาเป็นผูช่้วยวจิยัมีการออกภาคสนามท าการวิจยั
ตลาดเพื่อให้นักศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้กระบวนการ
ท าวจิยัจากการปฏิบติัจริง (ภาคการศึกษาท่ี 1/56) 
- จดัทศันศึกษา ณ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)          
(12 ก.ย. 56) 
- น านักศึกษาเยี่ยมชมศูนยส์าธิตและศึกษาการจดัการ
ซัพพลายเชน ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  (19 ก.ย. 56)   
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการวิจัยการตลาดและ
แข่งขนัการเขียนแผนการวิจัยการตลาดในโครงการ
อบรม นกัวจิยัตลาดรุ่นเยาว ์รุ่นท่ี 10   (21-26 ต.ค. 56) 
- จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท แม็คโครจ ากัดโดยให้
นักศึกษาน าความรู้ไปปฏิบัติงานจริง ณ ร้านคา้ปลีก

ทอ้งถ่ิน (ปีการศึกษา 2556) 
ภาควชิาการจดัการทัว่ไป 
- จดัทศันศึกษาและดูงานดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนปฐมอโศก          
จ.นครปฐม  (20 พ.ค. 57) 
ภาควชิาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ   
- จัดทัศนศึกษา โรงงาน ตันแลนด์ : อิ ชิตัน กรีน 
แฟคทอร่ี จ ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา  (7 ก.ย. 56) 
- น านกัศึกษาเขา้ร่วมงาน “มหกรรมสินคา้มาตรฐานจีน
ส่งออก คร้ังท่ี 3” ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพ่ือร่วม
สัมมนาในหัวข้อด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ  (22 พ.ย. 56) 
- จดัทศันศึกษา ท่าเรือแหลมฉบงั จ.ชลบุรี (18 ก.พ. 57)  
3.2 คณะบริหารธุรกิจ มีการก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคน
ตอ้งผา่นการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วชิาการและ
วชิาชีพในโครงการสหกิจศึกษา โดยมีอาจารยใ์นแต่ละ 

(การตลาด)    
(9) โครงการส่งนกัศึกษาเขา้ร่วม
อบรมการวจิยัการตลาดและแข่งขนั
การเขียนแผนการวจิยัการตลาด 
(การตลาด) 
(10) โครงการแมค็โครและ
นกัศึกษาร่วมพฒันาร้านคา้ปลีก
ทอ้งถ่ิน (การตลาด)   
(11) โครงการทศันศึกษาและดูงาน
ดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชน
ปฐมอโศก  จ.นครปฐม (การจดัการ
ทัว่ไป) 
(12) โครงการทศันศึกษา โรงงาน 
ตนัแลนด:์ อิชิตนั กรีน แฟคทอร่ี 
จ ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา       
(การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ)   
(13) น านกัศึกษาเขา้ร่วมงาน 
“มหกรรมสินคา้มาตรฐานจีน
ส่งออก คร้ังท่ี 3” ณ อิมแพค เมือง
ทองธานี  (การจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ)   
(14) ทศันศึกษา ท่าเรือแหลมฉบงั 
จ.ชลบุรี (การจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ)   
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 

  ภาควิชาเป็นผูป้ระสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการ
ติดตามประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการจดัเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพท่ี
เหมาะสมต่อไป 

 

4 มีการจดับริการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อศิษยเ์ก่า 

คณะบริหารธุรกิจ มีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิชา
และภาควิชา รวมถึงการจัดท า Facebook ของคณะ
บริหารธุรกิจเพ่ือให้บริการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่
ศิษยเ์ก่ามากข้ึน เช่น  ข่าวสารการอบรมต่างๆ ได้แก่
ทางดา้นการบญัชี การตลาด การจดัการโลจิสติกส์ การ
อบรมหลกัสูตรตวัแทนออกของ  เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
ไดมี้การจดัท าจดหมายข่าวดา้นโลจิสติกส์ส่งไปให้แก่
ผูส้นใจและศิษยเ์ก่าซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา
และเพ่ิมพนูความรู้ต่อไปได ้

เอกสารหมายเลข 3.1.5 
(1) เวบ็ไซตค์ณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ba.siam.edu 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ 
(หนา้หอ้ง 15-204) 
(2)เวบ็ไซตศู์นยก์ารศึกษโลจิสติกส์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
http://logistics.siam.edu 

5 มีการจดักิจกรรมเพ่ือ
พฒันาความรู้และ
ประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า 

คณะบริหารธุรกิจ มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้
และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าโดย
ผา่นการอบรมต่างๆไดแ้ก่ 
- การอบรม “การวางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ส าหรับผู ้บริหาร” จัดโดยภาควิชาการจัดการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศและศูนยก์ารศึกษาโลจิสติกส์  เพื่อเป็น  
การพฒันาทกัษะและความรู้ใหแ้ก่ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั 
และผูส้นใจทั่วไป ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปร๊ินเซส 
เยาวราช กรุงเทพฯ (30 ก.ย.56) 
- ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์  คณะบริหารธุรกิจ 
ได้จัดการอบรมเร่ืองการบริหารงาน-บริหารคนด้วย  
โลจิสติกส์ ท่ีห้อง 19-1003 โดยเชิญ ดร.บุญทรัพย ์
พานิชการ มาเป็นวิทยากร เพื่อเป็นการพัฒนาให้
ความรู้แก่ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัดว้ย (11 มี.ค. 57) 

เอกสารหมายเลข 3.1.7  
( 1 )  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม  “ ก า ร
วางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ส าห รับผู ้บ ริห าร”  จัดโดยภาค
วิช าการจัดการ ธุร กิ จ ระหว่ า ง
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า          
โลจิสติกส์  
( 2 )  โ คร งการอบรม เ ร่ื อ งกา ร
บ ริ ห า ร ง า น -บ ริ ห า ร ค น ด้ ว ย          
โลจิสติกส์ 

http://www.ba.siam.edu/
http://logistics.siam.edu/
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
6 มีผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบ้ริการในขอ้  
1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

คณะบริหารธุรกิจไดมี้การจดัท าการประเมินคุณภาพ
การใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ตามขอ้ 1-3 อนัไดแ้ก่  
1.ดา้นการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและการใชชี้วิตแก่
นกัศึกษา ไดค้ะแนนประเมิน  3.81 
2. ดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษา  ไดค้ะแนนประเมิน 3.71 
3. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  ไดค้ะแนนประเมิน 
3.76 
โดยผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ทุกข้อมี
คะแนนในภาพรวม 3.77 จากคะแนนเตม็ 5 
 

เอกสารหมายเลข 3.1.8  ผลการ
ประเ มินความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่... 
-ดา้นการใหค้  าปรึกษา  
-ดา้นการให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา  
-ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วชิาชีพแก่นกัศึกษา 
และการแสดงความคิดเห็นของ
นกัศึกษา 

7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบ้ริการ
มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันาการจดับริการท่ี
สนองความตอ้งการของ
นกัศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจไดมี้การประชุมของคณะกรรมการ
พฒันานกัศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในเร่ือง
เก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา
โดยเฉพาะในเกณฑก์ารน าผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เ ป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จดับริการท่ีสนองความตอ้งการของนักศึกษา ซ่ึงในท่ี
ประชุมมีขอ้เสนอให้สาขาวิชาต่างๆมีการจัดบริการ
เ พ่ิม ข้ึนโดย เฉพาะ กิจกรรมในด้านการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษาโดย
เสนอให้แต่ละภาควิชามีการน านักศึกษาไปหา
ประสบการณ์นอกสถานท่ี อยา่งนอ้ย ภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง ทางดา้นการบริการขอ้มูลข่าวสาร โดยเสนอให้
ทางภาควิชาจดัท า Facebook ของตนเองเพื่อใชใ้นการ
ส่ือสารและประชาสัมพัน ธ์ข่ าวสารต่างๆให้แ ก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าของตนเอง เป็นตน้ 

เอกสารหมายเลข 3.1.9  รายงาน
การประชุมคณะท างานพฒันา
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  คร้ังท่ี
3/2556 วนัท่ี 21 ส.ค. 56 ณ หอ้ง
ประชุมคณะบริหารธุรกิจ (15-204) 

ดังน้ันคณะบริหารธุรกจิมีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ  คือ ข้อที ่1 – ข้อที ่7  
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2-3  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

  4-5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

ครบ 7 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2 
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 

 
COMMON DATA SET 
 
10. กจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูล 

10.1 จ านวนกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (อย่างน้อย 5 ประเภท)  
10.1.1  จ  านวนกิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 3 
10.1.2  จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 
10.1.3  จ านวนกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 2 
10.1.4  จ  านวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3 
10.1.5  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 6 
10.2 จ านวนกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (อย่างน้อย 2 ประเภท)  
10.2.1  จ  านวนกิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 1 
10.2.2  จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
10.2.3  จ านวนกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
10.2.4  จ  านวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1 
10.2.5  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556                                                                         62 
 

เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1 คณะวิ ช า จัด ท า แ ผนก า ร จัด

กิ จ ก ร ร มพัฒน านั ก ศึ ก ษ า ท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 

คณะบริหารธุรกิจ มีการจดัท าแผนงานดา้นการ
พฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยได้
ก าหนดแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาของ
คณะวิชา โดยผ่านภาควิชาต่างๆ เ พ่ือพัฒนา
นกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะตามท่ีคณะวิชาก าหนด
และสอดคล้อ งกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น คือ  

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
2. ดา้นความรู้ทางสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 
5. ดา้นทกัษะวิเคราะห์เชิงตวัเลขและการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยมีแผนการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาในเชิง
วิชาการ วิชาชีพให้มีสมรรถนะในการประกอบ
วิชาชีพและสามารถในการแข่งขนัในระดบัชาติ
และ/หรือนานาชาติ และแผนการเพ่ิมศักยภาพ
ศิษย์เก่า ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
กิจกรรมพฒันานักศึกษาน้ีจะมีทั้งท่ีจดัโดยคณะ
วชิา หรือจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ส านกักิจการ
นักศึกษา ศูนย์ศิลปวฒันธรรมและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพฒันานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีคณะวิชา และมหาวิทยาลยัก าหนด และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละ
ระดบัการศึกษา 
 

เอกสารหมายเลข 3.2.1 ประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เ ร่ื อ ง ก ร อบม า ต ร ฐ าน คุณวุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
เอกสารหมายเลข 3.2.2 แผนงาน
ด้านการพัฒนานัก ศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
เอกสารหมายเลข 3.2 .3  ผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้าน
กิจกรรมการพฒันานักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
2556  

 
 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นกัศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาแต่ละท่านให้ความรู้แก่นักศึกษาในดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมทกัษะการ
ท างานอยา่งมีระบบตามหลกัของ PDCA ในช่วง
ของการปฐมนิเทศ และไดส่้งนกัศึกษาเขา้รับการ
อบรมสัมมนาเร่ือง “นักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา” ระหว่างวนัท่ี 20-21 พ.ย.56 
ซ่ึงจดัโดยส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา ในการ

เอกสารหมายเลข 3.2.4  
(1) เอกสารการให้ความรู้ด้านการ
ปร ะกัน คุณภาพกา ร ศึ กษ า แ ก่
นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
(2) โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง 
“นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา” 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ให้ความรู้แก่นักศึกษาในเร่ืองระบบประกัน
คุณภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีอาจารยม์ยรีุ วงศ์
จรัสเกษม และอาจารยส์มชาย เบญจวรรณ เป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาในการเขียนโครงการด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

3 มีการส่ง เสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไป ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท่ี
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ป ร ะ เ ภ ท ส า ห รั บ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรม
ต่อไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม 

คณะบริหารธุรกิจ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ดา้นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมโดยผา่นทางภาควชิา และชมรมต่างๆใน
สังกดัภาควิชา โดยในปีการศึกษา 2556 น้ีมีการ
จดักิจกรรมประเภทต่างๆ  อนัไดแ้ก่ 
1.  กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิต
ทีพ่งึประสงค์  เช่น... 
-  ภาควิชาการบญัชีจดัทศันศึกษาเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ โดยให้นักศึกษาชมรมการบัญชี เป็น
ผู ้รับผิดชอบ  ณ โรงงานวุ ้นเส้นท่าเรือ จ.
กาญจนบุรี (17 ก.ย. 56) 
- ภาควิชาการตลาด จัดโครงการกลุ่มสัมพนัธ์ 
เพ่ือพฒันาการท างานเป็นทีมและใหเ้กิดการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ี ดีในการใช้ชีวิตร่วมกันโดย
คณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเป็น
ผูรั้บผิดชอบ  (18 ก.ย. 56) 
- ภาควิชาการจัดการทั่วไป   จัดโครงการ
เสริมสร้างความเป็นผู ้ประกอบการกิจการ
เพาะพนัธ์ุสุนัข ให้รู้จักการวางแผนอนาคตใน
การประกอบอาชีพ รู้หลักในการด าเนินธุรกิจ
โดยนักศึกษาสาขาวิชาจัดการทั่วไป  เ ป็น
ผูรั้บผิดชอบ  
- MBA ไดจ้ดักิจกรรม Siam University Student-
Centered Intellectual Forum เป็นการแลกเปล่ียน
ความคิด การถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมและ การท างานร่วมกันของนักศึกษา
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
2.  กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการสร้างสุขภาพดีตามหลกันาฬิกาชีวิตซ่ึง
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือเป็นการ

เอกสารหมายเลข 3.2.5 โครงการ/
กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู ้ประกอบการ ท่ีจัดโดยชมรม
วิชาการ และนักศึกษา ในสังกัด
คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมอบรม
สัมมนาของ  MBA (Siam 
University Student-Centered 
Intellectual Forum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหมายเลข 3.2.6  
กิจกรรมกีฬาหรือการส่ง เสริม
สุขภาพ 
(1)โครงการสร้างสุขภาพดีตาม
หลกันาฬิกาชีวติ) 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เสริมสร้างสุขอนามยัท่ีดีให้แก่นกัศึกษา โดยให้
เรียนรู้เร่ืองการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออก
ก าลังกาย และพกัผ่อนให้เพียงพอ ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้เร่ืองคุณภาพชีวิตจะท าให้สุขภาพดีข้ึนได ้
โดยนักศึกษาสาขาวิชาจัดการทั่วไป  เ ป็น
ผูรั้บผิดชอบ   
- กิจกรรม Siam Business Footsal Cup 2014 คร้ัง
ท่ี 2 เ ป็นการจัดแข่งขันกีฬาพุตซอลระหว่าง
นักศึกษาโดยมีทีมเขา้ร่วมทั้ งหมด 16 ทีม ซ่ึงมี
นาย อภิรักษ ์ จ าลองสุวรรณ นกัศึกษาสาขาวิชา
การตลาดเป็นผูรั้บผิดชอบ 
3 .  กิ จ ก รรมบ า เพ็ญประ โยช น์ห รื อ รั กษ า
ส่ิงแวดล้อม  
-  ในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 มีการจดัท ากิจกรรม
ดา้นบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้มโดย
สอดแทรกในรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้มอบหมายให้
นักศึกษาได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ ช่วยเหลือ
ส่ิงแวดลอ้ม ณ หาดบางแสน เป็นการเก็บขยะ 
และคัดแยกขยะ ท าความสะอาดชายหาดบาง
แสน กระตุ ้นจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่
ชุมชน ย ังช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้สวยงามตลอดไป โดยนักศึกษา
สาขาวชิาจดัการทัว่ไป เป็นผูรั้บผิดชอบ   
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
เช่น... 
-   ภาควิชาต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้อง  โดยจดัข้ึนใน
ระหว่างวันท่ี 19 มิ.ย. - 10 ก.ค. 56 ส าหรับ
กิจกรรมประชุมเชียร์ และกิจกรรมรับน้องใหม่ 
วนัท่ี 13  ก.ค. 56 ซ่ึงนักศึกษารุ่นพ่ีจะตอ้งเขียน
โครงการท่ีเน้นการสร้างความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และความเป็นรุ่นพ่ี 
รุ่นนอ้ง   
 

(2) โครงการ  Siam Business 
Footsal Cup 2014 คร้ังท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหมายเลข 3.2.7 กิจกรรม
บ า เ พ็ญป ร ะ โ ยชน์ ห รื อ รั กษ า
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
(โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เก็บ
ขยะ ช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้ม ณ หาด
บางแสน) 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหมายเลข  3.2.8  กิจกรรม
ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของแต่ละภาควิชา เช่น 
กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้อง  
กิจกรรมจิตส านึกแห่งจริยธรรม   
กิจกรรมร่วมท าบุญ MBA ณ วดัขุน
จนัทร์ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  -   โครงการคุณธรรมน าชีวิต ปลุกจิตอาสา  เป็น
การศึกษาในเร่ืองธรรมะ ฝึกปฏิบติั และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ไดเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมในวดั ณ วดั
สังฆทาน โดยนักศึกษาสาขาวิชาจัดการทั่วไป 
เป็นผูรั้บผิดชอบ (30 มิ.ย. 56) 
- โครงการแพค็หนงัสือธรรมะท่ีคลงัหนงัสือ เป็น
การสร้างความร่วมมือในการแจกจ่ายหนงัสือ
ธรรมะเพ่ือเผยแพร่ค าสอนขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ณ คลงัหนงัสือชมรมกลัยาณ
ธรรมศรีนครินทร์ โดยนกัศึกษาสาขาวิชาจดัการ
ทัว่ไป เป็นผูรั้บผดิชอบ (14 ก.ค. 56) 
- โครงการร่วมท าบุญ MBA ณ ว ัดขุนจันทร์ 
ตลาดพลู เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ถูกตอ้งและดีงามใหแ้ก่นกัศึกษา (31 ก.ค. 56)  
5. กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ไดจ้ดัโครงการ
และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม ดงัน้ี 
- บา้นอบอุ่นคร้ังท่ี 1 โดยมอบหมายให้รุ่นพ่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการท ากิจกรรมผูกขอ้มือรับขวญั
รุ่นนอ้ง (12 ก.ค. 56) 
- บ้านอบอุ่น 2 เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหวา่งรุ่นพ่ี-รุ่นนอ้ง ศิษยเ์ก่า และคณาจารยข์อง
ภาควชิาการเงินและการธนาคาร (7 มี.ค. 57) 
- โครงการท าบุญตกับาตรช่วงเทศกาลเขา้พรรษา 
ปีการศึกษา2556 มอบหมายให้ นายธนโชติ  
มโนมยัสันติภาพเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยจะมีการ
จดักิจกรรมทุกวนัพฤหสับดี  เวลา 07.10 – 07.30 
น. ในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา ณ บริเวณดา้นหนา้
อาคาร 3  
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนารถ ประจ าปี 2556 โดย
การเดินเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ ณ บริเวณ
ทอ้งสนามหลวง เวลา 15.30 น.    มอบหมายให้
นายธนโชติ  มโนมยัสันติภาพเป็นผูรั้บผิดชอบ  
(12 ส.ค. 56) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหมายเลข 3.2.9 โครงการ/
กิจกรรมดา้นการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒน ธ ร ร ม ท่ี ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
นกัศึกษา เช่น 
- โครงการบา้นอบอุ่น 1และ2  
- โครงการท าบุญตักบาตรช่วง
เทศกาลเขา้พรรษา เป็นตน้ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  - โครงการร าลึกและแสดงความกตัญญู แด่ผู ้
ก่อตั้งมหาวทิยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2556  
(15 ส.ค. 56) 
- โครงการสวดมนตแ์ละฟังธรรมะ มอบหมายให้
นายธนกฤต  อัศวสุวรรณาเป็นผู ้รับผิดชอบ     
(19 ส.ค. 56) 
ภาควชิาการจดัการทัว่ไป จดัโครงการร่วม
กิจกรรมวนัอาสาฬหบูชา โดยการร่วมท าบุญ
ถวายสงัฆทาน ณ ร้านสงัฆภณัฑ ์ (22 ก.ค. 56) 
โดยนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการทัว่ไปเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

 

4 มีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบนัและระหวา่งสถาบนั และ
มีกิจกรรมร่วมกนั 

คณะบริหารธุรกิจได้มีการท าบนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา  6สถาบันเพื่อ
พัฒนา คุณภาพบัณฑิต  รวม ถึงการท า นุบ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรมไทยและการจดักิจกรรมสนับสนุน
นโยบาย  “สถานศึกษา  3D”  ซ่ึงมีระยะเวลาความ
ร่วมมือตั้งแต่ ธันวาคม 2555 – กนัยายน 2558 และมี
การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว  
 

เอกสารหมายเลข 3.2.10 เอกสาร
บัน ทึ กข้อ ตกล งคว าม ร่ วม มื อ
เค รือข่ า ย กิ จกรรมนัก ศึกษา  6 
สถาบนั เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

5 มีการประเมินความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา2556 เฉพาะใน
กิจกรรมท่ีไดมี้การด าเนินการแลว้ 

เอกสารหมายเลข 3.2 .3  ผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้าน
กิจกรรมการพฒันานักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
2556  
 

6 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

มีการน าผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 มา
ปรับปรุงแผนและการจัดกิจกรรมในการพฒันา
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น การ
จดักิจกรรมดา้นการกีฬา และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาศิษยเ์ก่า เป็นตน้ 

เอกสารหมายเลข 3.1.10  รายงาน
การประชุมคณะท างานพฒันา
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  คร้ังท่ี
3/2556 วนัท่ี 21 ส.ค. 56 ณ หอ้ง
ประชุมคณะบริหารธุรกิจ          
(15-204) เร่ืองการจดัท าแผนพฒันา
นกัศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ดังน้ัน คณะบริหารธุรกจิมีผลการด าเนินงาน6 ข้อ  คือ ข้อที ่1 - ข้อที่ 6 
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เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

  3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการครบ  

6 ขอ้ 
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จุดแข็ง/จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางเสริม/ แนวทางในการพฒันา 
 
จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางในการพฒันา 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางในการพฒันา 
นกัศึกษามีการน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพมาใช้
ในการจดักิจกรรมต่างๆ เป็นจ านวนนอ้ย 

อาจารยค์วรส่งเสริมให้นกัศึกษาจดักิจกรรมท่ีน าความรู้
ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมโดย
นกัศึกษาใหม้ากข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจดัโดยนกัศึกษา
ยงัมีไม่มากนกั และในบางกิจกรรมถูกด าเนินงานโดย
ภาควชิา 
คณะวชิาควรมีการส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาใน
ดา้นกิจกรรมท่ีสนใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการท่ี
อาจารยแ์ละนกัศึกษาจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้และการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งศิษยเ์ก่ายงัมีนอ้ย 

ควรจดัใหมี้ชมรมศิษยเ์ก่าคณะบริหารธุรกิจ เพื่อจะไดมี้
การจดับริการขอ้มูลข่าวสารและทราบความเป็นไปของ
ศิษยเ์ก่าไดม้ากข้ึน 

การประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการ
จดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

ควรให้ผูรั้บผิดชอบในทุกโครงการ/กิจกรรมพฒันา
นกัศึกษาท าการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรม พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาการด าเนินการในคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การสร้างเครือข่ายดา้นการพฒันาคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

คณะวิชาตอ้งให้ความส าคญัของการสร้างเครือข่ายโดย
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ไปร่วมท ากิจกรรมกบัสถาบนั
อ่ืนๆเช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบริหารธุรกิจ
ระหว่างสถาบัน การแข่งขันการเขียนแผนการตลาด
ระหวา่งสถาบนั เป็นตน้ 

 


