รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต

สารบัญ
หน้า
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการดาเนินงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ภาพกิจรรม
ภาคผนวกที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556

1
1
1
2
2
5
6
7

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 375 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี (SC45) คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต

วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และประเมิน
ประสิทธิภาพการดาเนินการตามแผน
2. ตรวจประเมินคุณภาพการดาเนินงานตาม 6 มาตรฐาน
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน ใช้วิธีการเทียบผลการดาเนินงานในทุกมาตรฐาน
ทัง้ 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

ส าหรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพกิ จ กรรมนิ สิ ต ในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ ด าเนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด เพื่อให้ สโมสรนิ สิตคณะวิทยาศาสตร์ ส ามารถพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงานได้อย่าง
ต่อเนื่ อง สอดรั บกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงทั้ งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
วิธีการดาเนินงาน
1

คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพกิ จ กรรมนิ สิ ต ศึ ก ษารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self
Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ตามผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา
2556 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
จากการซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการตรวจประเมิน ดังนี้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ
เวลา 16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
- ประธานสโมสรฯ รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีการศึ กษา 2556 ( 20
นาที) ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามแผน
2. ผลการประเมินคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐาน 6 ด้าน
3. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลา 17.00 – 18.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงาน
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ให้หน่วยงานที่รับประเมินฯ
รับทราบด้วยวาจา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
รายงานนี้เป็ นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินฯ
สาหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินงานตาม 6 มาตรฐาน
และมีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน 6 มาตรฐาน โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81
อยู่ในระดับดี เช่นกัน รายละเอียดแสดงได้ดังนี้

มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P) (5 ข้อ)
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ประเมินตนเอง
กรรมการ
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5
1, 3, 4, 5

เป้าหมายปี
2557
5 ข้อ
5 ข้อ
2

มาตรฐาน
(5 ข้อ)
3. มาตรฐานด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล (C) (4 ข้อ)
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)
(2 ข้อ)
5. มาตรฐาน 5 ส. (2 ข้อ)
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ (3 ข้อ)
รวม 6 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ ได้คะแนน
เต็ม 5 คะแนน)
การแปลผล

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ประเมินตนเอง
กรรมการ

เป้าหมายปี
2557

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

1, 2, 4

1, 2, 3, 4

4 ข้อ

1

1

2 ข้อ

1, 2
1, 2
17 ข้อ
(17 x 5)/21
= 4.05
ดี

1, 2
1
16 ข้อ
(16 x 5)/21
= 3.81
ดี

2 ข้อ
2 ข้อ
20 ข้อ

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนี้
จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
3.
4.

มีการประชุมร่วมกันในการจัดทาแผน แต่ไม่พบหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน
การระบุโครงสร้างการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ ไม่ชัดเจน
มีการส่งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ไม่มีการจัดทารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของสโมสรทุกประเภท และจัดส่งรายงานทางการเงินให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทารายงานการประชุมในการจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีให้ชัดเจน รวมถึงควรจัดทา
รายงานการประชุมทุกครั้ง
2. ในการจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีควรแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ควรนาดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่
ปรากฏที่อยู่ในโครงการไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีของสโมสรฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ควรระบุโครงสร้างการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจนทุกโครงการ
5. ควรจัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตตามระยะเวลาที่กาหนด
6. ควรมีการจัดทาประกาศหรือระเบียบของการดาเนินกิจกรรม 5 ส. ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
7. ควรจัดทารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของสโมสรทุกประเภท และจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
3

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรม เรื่อง การจัดการประชุมองค์กรนิสิต
2. หน่วยงานที่จัดการอบรมด้านการประกันคุณภาพมีหลายหน่วยงานและมีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน ระยะเวลา
การจัดโครงการมักเป็นช่วงที่มีการเรียนการสอนทาให้นิสิตไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

4

ภาคผนวก

5

ภาคผนวกที่ 1
ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการฯ พบผู้แทนสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้แทนสโมสรนิสติ คณะวิทยาศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์และซักถาม

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์และซักถาม

คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

สภาพแวดล้อมภายในสโมสรนิสติ คณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการฯ สรุปผลตรวจประเมินฯ

6

ภาคผนวกที่ 3

เรื่อง

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

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ ตลอดจนเพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรม
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาปีการศึกษา 2556 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามกาหนดเวลาได้ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพ ตามหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จัดขึ้น และไม่ได้สังกัดหน่วยงานนั้น ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม
โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ทาหน้าที่ดาเนินการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตตามผล
การดาเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 ขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ตามที่ระบุให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 19 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
กายภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
กองกิจการนิสิต
สานักงานประกันคุณภาพ
นิสิตคณะสังคมศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการชุดที่ 3 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) สโมสรนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์
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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

9

