รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
สโมสรนิสิตคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต

สารบัญ
หน้า
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการดาเนินงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะประมง
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 รูปกิจรรม
ภาคผนวกที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2556

1
1
1
2
2
5
6
7

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
สโมสรนิสิตคณะประมง วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์

............................................ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

2. ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ

............................................ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3. นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย

............................................ กรรมการ
คณะบริหารธุรกิจ

4. นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว

............................................ กรรมการ
กองกิจการนิสิต

5. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

............................................ กรรมการและเลขานุการ
สานักงานประกันคุณภาพ

6. นายประวันวิทย์ แซ่ฉิน

............................................ ผู้ช่วยเลขานุการ
นิสิตคณะสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. เพื่ อ ตรวจสอบยื น ยั น สภาพจริ ง ในการด าเนิ น งานของสโมสรนิ สิ ต คณะประมง และประเมิ น
ประสิทธิภาพการดาเนินการตามแผน
2. ตรวจประเมินคุณภาพการดาเนินงานตาม 6 มาตรฐาน
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน ใช้วิธีการเทียบผลการดาเนินงานในทุกมาตรฐาน
ทั้ง 6 มาตรฐาน จานวน 21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน สาหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์
เป็นดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50
คะแนน 1.51 – 2.50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 4.51 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
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สาหรับการตรวจประเมิน คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด เพื่อให้สโมสรนิสิตคณะประมง สามารถพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
สอดรั บ กั บ นโยบายและสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ งจากภ ายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
วิธีการดาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิ ต ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะประมง ตามผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556
เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
ซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการตรวจประเมิน ดังนี้
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ
ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
เวลา 16.30– 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะประมง
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 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
(สั มภาษณ์ อาจารย์ ที่ ปรึ กษา นายกสโมสร กรรมการบริ หาร และนิ สิ ตผู้ รั บบริ การ
สโมสร)
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ให้สโมสรนิสิต
คณะประมง รับทราบด้วยวาจา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะประมง
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะประมง
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกั นคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ซึ่งดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะประมง ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และ
ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินฯ
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สาหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะประมง มีการดาเนินงานตาม 6 มาตรฐาน และมี
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน 6 มาตรฐาน โดยสโมสรนิสิตคณะประมง ประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 2.38 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ
มีคะแนนเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับพอใช้ รายละเอียดแสดงได้ดังนี้
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ประเมินตนเอง
กรรมการ

มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (D)
3. มาตรฐานด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล (C)
4. มาตรฐานด้านการพัฒนา
ปรับปรุง (A)
5. มาตรฐาน 5 ส.
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ
รวม 6 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ
ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
การแปลผล

คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) คะแนน

เป้าหมาย
ปี 2557

ข้อ 2, 3
ข้อ 1, 2, 3

2
3

ข้อ 1, 2, 3
ข้อ 1, 2, 3, 4

3
4

5
5

ข้อ 1

1

ข้อ 1, 4

2

3

ข้อ 1

1

ข้อ -

0

2

2
2
13
3.10

2
3

ข้อ 2
ข้อ 2, 3

1
2
10
2.38
ควร
ปรับปรุง

ข้อ 1, 2
ข้อ 1, 2

พอใช้

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะประมง มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
จุดเด่น
1. คณะมีสถานที่สาหรับการทากิจกรรมของนิสิต
2. โครงการ/กิจกรรม มีการกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน
3. การวางระบบโครงสร้างของสโมสรนิสิต ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนนิสิต ทุกภาควิชา/ชั้นปี และวิทยา
เขต ทาให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
4. มีทีมงานที่มีความพร้อมเพียงและมุ่งมั่นในการทากิจกรรม
5. มีการดาเนินงานกิจกรรมได้ครบตามแผนงานที่วางไว้
จุดที่ควรปรับปรุง
1. ไม่พบการจัดทาแผนประจาปี พร้อมระบุตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
2. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีการแยกประเภท ไม่สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมนิสิตเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ โดยจาแนกกิจกรรมเป็น 5 ประเภท คือ 1) ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2) ด้านกีฬ าหรื อการส่ งเสริมสุ ขภาพ 3) ด้านบาเพ็ญประโยชน์ห รือรักษาสิ่ งแวดล้ อม
4) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. การประเมินโครงการ/กิจกรรม ยังไม่ครอบคลุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
3

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทาแผนประจาปี พร้อมระบุตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีการ
ประชุมอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุม
2. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรมีการแยกประเภท ให้สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมนิสิต เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม 1) ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2) ด้าน
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) ด้านเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 5) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. ควรมีการประเมินโครงการ/กิจกรรม จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดาเนินโครงการ และผู้เข้าร่วม
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม
4. ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่เดิม เช่น กิจกรรมด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสาขาที่นิสิตเรียนเป็นต้น
5. ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครอบคลุมชัดเจน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ

4

ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวกที่ 2
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