รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต

สารบัญ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการดาเนินงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลการสัมภาษณ์
ภาคผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรม
ภาคผนวกที่ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
องค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556

หน้า
1
1
1
2
2
5
6
8
9

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. ผศ.สุลักษม์ ตาฬวัฒน์
2.
3.
4.
5.
6.

............................................ ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล
............................................ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว
............................................ กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์
นายสาเริง เครื่องไธสง
............................................ กรรมการ
กองกิจการนิสิต
นางมุกดา เกตุแก้ว
............................................ กรรมการและเลขานุการ
สานักงานประกันคุณภาพ
นางสาวกรรณิการ์ ความสวัสดิ์ ............................................ ผู้ช่วยเลขานุการ
สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ
ประเมินประสิทธิภาพการดาเนินการตามแผน
2. ตรวจประเมินคุณภาพการดาเนินงานตาม 6 มาตรฐาน
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน ใช้วิธีการเทียบผลการดาเนินงานในทุกมาตรฐานทั้ง
6 มาตรฐาน จานวน 21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน สาหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์เป็น
ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
ส าหรั บ การตรวจประเมิน คุณ ภาพองค์ กรกิจ กรรมนิ สิ ต ในครั้ งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เพื่อให้สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สามารถพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนิ น งานได้ อ ย่ า งต่ อเนื่ อ ง สอดรั บ กับ นโยบายและสถานการณ์ที่ เปลี่ ย นแปลงทั้ ง จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1

วิธีการดาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน คุ ณ ภาพองค์ก รกิ จ กรรมนิ สิ ต ศึ ก ษารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self
Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามผลการดาเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2556 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการตรวจประเมิน ดังนี้
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เวลา 16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิ นฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
- ประธานสโมสรฯ รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (20 นาที) ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามแผน
2. ผลการประเมินคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐาน 6 ด้าน
3. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลา 17.00 – 18.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงาน
(สัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสร และกรรมการบริหาร สโมสร)
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ให้สโมสรนิสิตคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ รับทราบด้วยวาจา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินฯ
สาหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการดาเนินงานตาม 6
มาตรฐาน และมีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน 6 มาตรฐาน โดยหน่วยงานประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย
4.76 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดแสดงได้ดังนี้

2

มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P) (5 ข้อ)
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)
(5 ข้อ)
3. มาตรฐานด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล (C) (4 ข้อ)
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)
(2 ข้อ)

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ประเมินตนเอง
กรรมการ

เป้าหมายปี
2557

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

5 ข้อ
5 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4

ข้อ 1, 2, 3, 4

4 ข้อ

ข้อ 1

ข้อ 1

2 ข้อ

หมายเหตุ :
- เกณฑข้อ 2 ยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
เป็นครั้งแรก จึงยังไม่สามารถจัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนดได้

5. มาตรฐาน 5 ส. (2 ข้อ)
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ (3 ข้อ)
รวม 6 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม
5 คะแนน)
การแปลผล

ข้อ 1, 2
ข้อ 1, 2, 3
20 ข้อ
(20 x 5)/21
= 4.76 คะแนน
ดีมาก

ข้อ 1, 2
ข้อ 1, 2, 3
20 ข้อ
(20 x 5)/21
= 4.76 คะแนน
ดีมาก

2 ข้อ
3 ข้อ
21 ข้อ
5.00 คะแนน
ดีมาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการจัดทาแผนดาเนินงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน และมีรายละเอียดครอบคลุมการพัฒนา
นิสิตทุกด้าน
2. มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นผู้รับผิดชอบ มีแบบฟอร์มรายงานผลและกรอบในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน
ซึ่งมีประเด็นการประเมินผล ทั้งในเรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการเงิน การจัด
กิจกรรมโดยรวม ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินจากฝ่ายประกันคุณภาพ
3. องค์กรมีทรัพยากรที่จากัดทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และสถานที่ แต่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีคุณภาพ
4. มีการดาเนินงานตามมาตรฐาน 5 ส. อย่างชัดเจน
5. มีการจัดทารายงานทางการเงินและงบประมาณที่ชัดเจน เป็นระเบียบแบบแผน โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
6. ผู้นานิสิตมีศักยภาพในการหารายได้ในการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมต่างๆ
จุดที่ควรปรับปรุง
3

ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาข้อมูลประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ มาใช้ประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานในรอบปีต่อไปได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. ควรมีการระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินงบประมาณที่มาสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ในรายงานการศึกษาตนเอง (SSR)
3. ควรจัดหมวดหมู่วัสดุ ครุภัณฑ์ของสโมสรนิสิตให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี
- สโมสรนิสิต มีการดาเนินงานตามมาตรฐาน PDCA 5 ส. และการเงินงบประมาณที่ครบถ้วน มี
รายละเอียดชัดเจนในทุกด้าน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการประกันคุณภาพองค์กรกิจกรรม
นิสิตได้

4

ภาคผนวก

5

ภาคผนวกที่ 1
ข้อมูลสัมภาษณ์
********
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ที่เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นางนันทิดา วังศิริ
นักวิชาการศึกษา
3. นางสาวเพียงใจ เฉลิมวงศ์
นายกสโมสรนิสิต
4. นางสาวจารุนันท์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
รองนายกสโมสรนิสิต
5. นางสาวกนกกาญจน์ กาญจนประภาส
เลขานุการ
6. นางสาวฉันทิศา ชวหิรัญกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวกมลทิพย์ นิรมลยานันท์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
8. นางสาวชนิสรา ศรีวิหก
หัวหน้าฝ่ายจัดหารายได้
9. นางสาวชนภัทร นาคทับทิม
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
สรุปประเด็นจากการซักถาม
1. การจัดทาข้อมูลประวัติความเป็นมาของสโมสรนิสิต ควรเพิ่มรายละเอียดนายกสโมสรนิสิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ และประสานความร่วมมือระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ่นน้องได้อย่างต่อเนื่อง
2. สโมสรนิสิตมีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานที่แตกต่างและโดดเด่นจากองค์กรนิสิตคณะต่างๆ เนื่องจากมี
ลักษณะการบริหารที่มอบอานาจให้กับรองนายกสโมสรนิสิตรับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ แต่มี
ความโดดเด่นในการจัดตั้งฝ่ายจัดหารายได้ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และการต้อนรับ ทาให้มีศักยภาพในการหา
รายได้ และสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. การจัดทาแผนดาเนินกิจกรรมประจาปี ที่ระบุรายละเอียดทั้งเรื่อง ระยะเวลาดาเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และสามารถตอบโจทย์การพัฒนานิสิตในแต่ละด้านได้ครบถ้วน แต่รายละเอียดบาง
โครงการกิจกรรมที่ระบุลักษณะการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตแต่ละด้านยังไม่ถูกต้อง เช่น โครงการไหว้ครูคณะ
ควรเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือโครงการวันลอยกระทง เสริมสร้างสมรรถนะทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. สโมสรนิสิตมีงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งเก็บจากนิสิต จานวน 400 บาท
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีเงินสนับสนุนจากคณะ องค์การบริหาร องค์การนิสิต และองค์กร
ภายนอก
5. ควรสรุปงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานในแต่ละโครงการ มาจากแหล่งใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการ
จัดหางบประมาณมาสนับสนุนการดาเนินโครงการในปีต่อไป และควรนาสรุปดังกล่าวมารายงานเพิ่มเติมในเล่ม
รายงานการศึกษาตนเอง (SSR)
6. การจัดทาตารางสรุปผลการดาเนินงานประจาปี ควรระบุจานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถวัดผล
ความสาเร็จการดาเนินงานโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่ ได้
อย่างชัดเจน
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7. ผู้นานิสิตมีการนาเสนอการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนว
ทางแก้ไขในภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี แต่ควรนาไประบุไว้ในรายงานการศึกษาตนเอง
(SSR) เพิ่มเติม
8. มีการกาหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นประธานในการดาเนินโครงการต่างๆ และนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นคณะทางานทีม่ ี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน ทาให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถบริหารจัดการโครงการกิจกรรมในแต่ละปีได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในการสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการ ควรมีการสรุปถอดบทเรียนในการ
ดาเนินโครงการกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้กับรุ่นน้องต่อไป
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ภาคผนวกที่ 2
ภาพกิจกรรม

ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์
และนายกสโมสรนิสิต รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และเยี่ยมชม สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้องค์กรนิสิตรับทราบด้วยวาจา
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ภาคผนวกที่ 3

เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ประจาปีการศึกษา 2556
………………………….

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และก้าวสู่ความเป็น
เลิศ ตลอดจนเพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาปีการศึกษา 2556 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ในกรณี ที่กรรมการท่า นใดไม่ ส ามารถปฏิบัติ งานตามกาหนดเวลาได้ ให้ ผู้ ที่ผ่ า นการฝึ กอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพ ตามหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จัดขึ้น และไม่ได้สังกัดหน่วยงานนั้น ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม
โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุ ด ทาหน้าที่ดาเนินการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตตามผล
การดาเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 ขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ตามที่ระบุให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาปีการศึกษา 2556
กรรมการชุดที่ 1 ประเมินฯ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สภาผู้แทนนิสิต 2) องค์การบริหาร องค์การนิสิต
3) สโมสรนิสิตคณะเกษตร 4) สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 5) สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
1. อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์
กรรมการ
3. นายมหาด อินทร์ด้วง
สานักการกีฬา
กรรมการ
4. นางศศิธร พลโยธา
นักวิชาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ
สานักงานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวดวงสมร สุทธิวงศ์กูล
นิสิตคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการชุดที่ 2 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2) สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
3) สโมสรประมงนิสิตคณะประมง
1. รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์
2. ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ
3. นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย
4. นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว
5. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
6. นายประวันวิทย์ แซ่ฉิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ และพัฒนา
ประธานกรรมการ
กายภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
กองกิจการนิสิต
กรรมการ
สานักงานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
นิสิตคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการชุดที่ 3 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
3) สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
1. ผศ.สุลักษม์ ตาฬวัฒน์
2. อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล
3. นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว
4. นายสาเริง เครื่องไธสง
5. นางมุกดา เกตุแก้ว
6. นางสาวกรรณิการ์ ความสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
กองกิจการนิสิต
สานักงานประกันคุณภาพ
นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการชุดที่ 4 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2) สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
3) สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
1. ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
2. ดร.ธารงศักดิ์ เศวตเลข
3. ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง
4. นางสาววิธิพร แก้วเกลี้ยง
5. นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล
6. นางสาวกรกนก ถ่ายสูงเนิน

ผู้ช่วยผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
กองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต
สภาผู้แทนนิสิต
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการชุดที่ 5 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
3) สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
1. นางสาวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ
2. อ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
3. นายสัญชัย ทองขาว
4. นางคณิศร สัจจะธีระกุล
5. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
6. นายศุภณัฐ วรงค์ชยกุล

ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ คณะเกษตร
นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
กองกิจการนิสิต
สานักงานประกันคุณภาพ
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

