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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์วันที่  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

ณ สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช้ัน 2 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

 

วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

1. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินการตามแผน 

2. ตรวจประเมินคุณภาพการด าเนินงานตาม 6 มาตรฐาน 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน ใช้วิธีการเทียบผลการด าเนินงานในทุกมาตรฐาน
ทั้ง 6 มาตรฐาน จ านวน 21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์
เป็นดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

  ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตในครั้งนี้   คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้ งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
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วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Study 
Report - SSR) ของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2556 – 
15 มกราคม 2557 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการตรวจประเมิน ดังนี้ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 16.00 – 16.30 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ 
เวลา 16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการฯ และชี้แจง 
   วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

- ประธานสโมสรฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ( 20 นาที) 
ดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผน 
2. ผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน 6 ด้าน 
3. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
เวลา 17.00 – 18.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงาน 
   (สัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสร กรรมการบริหาร และนิสิตผู้รับบริการ
   สโมสร) 
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต  
   และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ให้หน่วยงานที่รับประเมินฯ 
   รับทราบด้วยวาจา 
 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจ าปกีารศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม
นิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ตามผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 15 
มกราคม 2556 – 15 มกราคม 2557  จากหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และ
ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเพ่ือตรวจประเมินฯ 
  ส าหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตาม 6 
มาตรฐาน และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 6 มาตรฐาน โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูใ่นระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
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มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555 

เป้าหมายปี 
2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) 

1.  มาตรฐานด้านการวางแผน (P) 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 ข้อ 
2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติ 
    ตามแผน (D) 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 ข้อ 

3.  มาตรฐานด้านการตรวจสอบ 
     และประเมินผล (C) 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 ข้อ 

4.  มาตรฐานด้านการพัฒนา 
    ปรับปรุง (A) 

1, 2 1, 2        2 ข้อ 

5.  มาตรฐาน 5 ส. 1, 2  2 1 ข้อ 
6.  มาตรฐานการเงิน 
    งบประมาณ 

 1, 2, 3 1, 2, 3 3 ข้อ 

รวม 6 มาตรฐาน  21 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ ได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

(21 x 5)/21  
= 5.00 คะแนน 

(20 x 5)/21  
= 4.76 คะแนน 

5.00 คะแนน 

การแปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการการท างานที่จัดเจน มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามแผน และมีการประเมินผลปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ 

2. มีการประชุมวางแผนในการด าเนินกิจกรรมและมีรายงานการประชุมสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ
โครงการอย่างครบถ้วนถูกต้อง 

3. ถึงแม้คณะจะมีจ านวนนิสิตที่มาก และมีหลากหลายสาขา สโมสรนิสิตได้มีการจัดการให้นิสิตที่ มี
ความสามารถในหลายๆ ดานได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้แก่ การแบ่งกลุ่ม G 
ต่างๆ 

4. มีการก าหนดระบบการท างานในสโมสรกิจการนิสิตที่จัดเจน มีการน าความรู้เรื่องการประกันคุณภาพมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

5. มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบซึ่งสามารถถ่ายทอกจากรุ่นสู่รุ่น 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนงบประมาณและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่นิสิต 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการกิจกรรมยังไม่สามารถวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการได้ชัดเจน 
2. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของสโมสรที่ชัดเจน สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน เพ่ือให้สมาชิกได้รับ

ทราบจุดมุ่งหมายขององค์กรและสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
3.  โครงการกิจกรรมที่ระบุในการด าเนินงานตลอดปีการศึกษานั้น ควรมีการก าหนดกรอบเวลาด าเนินการที่

ชัดเจนไว้ในแผน เพ่ือให้เห็นระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินงานและสามารถติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์
ของโครงการได ้

4. ข้อค าถามในแบบประเมินผลโครงการ ควรสอดคล้องกับการวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

5. ควรมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส. เพ่ือให้สมาชิกของสโมสรได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
สามารถสร้างมาตรฐานสโมสร อย่างน้อย 3 ส. แรก ได้อย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่น 

6. ควรมีการจัดท าแผนแสวงหารายได้ และก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือใช้สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรที่มี
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอกับงบประมาณท่ีได้รับ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6  

         ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 
 คณะกรรมการฯ พบผู้แทนสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้แทนสโมสรนิสิต รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสรุปผลตรวจประเมินฯ 
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  ภาคผนวกที่ 2 
  

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                        วิทยาเขตบางเขน ประจ าปีการศึกษา 2556 

…………………………. 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ ตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรม
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจ าปีการศึกษา 2556  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 

ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามก าหนดเวลาได้ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม                
ผู้ประเมินคุณภาพ ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์จัดขึ้น และไม่ได้สังกัดหน่วยงานนั้น ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม 

โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ท าหน้าที่ด าเนินการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตตามผล
การด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 ขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ตามท่ีระบุให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
    (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

กรรมการชุดที่ 1 ประเมินฯ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สภาผู้แทนนิสิต 2) องค์การบริหาร องค์การนิสิต  
                      3) สโมสรนสิิตคณะเกษตร 4) สโมสรนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ 5) สโมสรนสิิตคณะวทิยาศาสตร ์
1. อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติ  ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดลิกสมัพันธ์ คณะวนศาสตร ์ กรรมการ 
3. นายมหาด อินทร์ด้วง ส านักการกีฬา กรรมการ 
4. นางศศิธร พลโยธา นักวิชาการศึกษา คณะอตุสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
5. นางสาวอรอุมา แก้วมณโีชต ิ ส านักงานประกันคณุภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวดวงสมร สุทธิวงศ์กูล นิสิตคณะสังคมศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการชุดที่ 2 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนสิิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2) สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร์  
                      3) สโมสรประมงนิสิตคณะประมง 

1. รศ.ดร.ปสัสี ประสมสินธ ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติและพัฒนา
กายภาพ 

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.สินีนาถ จรยิโชติเลิศ รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ คณะอตุสาหกรรม
เกษตร 

กรรมการ 

3. นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกจิ กรรมการ 
4. นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์ ส านักงานประกันคณุภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายประวันวิทย์ แซ่ฉิน นิสิตคณะสังคมศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการชุดที่ 3 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนสิิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) สโมสรนสิิตคณะ
สังคมศาสตร์  
                      3) สโมสรนสิิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

1. ผศ.สลุักษม์ ตาฬวัฒน์ รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิต คณะวทิยาศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ คณะศกึษาศาสตร ์ กรรมการ 
3. นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 
4. นายส าเริง เครื่องไธสง กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นางมุกดา เกตุแก้ว ส านักงานประกันคณุภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกรรณิการ์ ความสวัสดิ ์ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการชุดที่ 4 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนสิิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2) สโมสรนสิิตคณะเศรษฐศาสตร์  
                      3) สโมสรนสิิตคณะสิ่งแวดล้อม 

1. ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนิสติ  ประธานกรรมการ 
2. ดร.ธ ารงศักดิ์ เศวตเลข ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3. ว่าที ่ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
4. นางสาววิธิพร แก้วเกลี้ยง กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นางสาวลดาวลัย์ วชิรเมฆากุล กองกิจการนิสิต กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกรกนก ถ่ายสูงเนิน สภาผู้แทนนิสิต ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการชุดที่ 5 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนสิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์  
                      3) สโมสรนสิิตคณะบริหารธรุกิจ 

1. นางสาวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ คณะเกษตร กรรมการ 
3. นายสัญชัย ทองขาว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 
4. นางคณิศร สัจจะธีระกุล กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์ ส านักงานประกันคณุภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายศุภณัฐ วรงค์ชยกลุ นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 


