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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันจันทรท์ี่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

ณ ห้องประชุมนคร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 

1. ผศ.สุลักษม์ ตาฬวัฒน์ ............................................ ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

2. อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ............................................ กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 

3. นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว ............................................ กรรมการ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

4. นายส าเริง เครื่องไธสง ............................................ กรรมการ 
กองกิจการนิสิต 

5. นางมุกดา เกตุแก้ว ............................................ กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานประกันคุณภาพ 

6. นางสาวกรรณิการ์ ความสวัสดิ์ ............................................ ผู้ช่วยเลขานุการ 
สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 
1. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินการตามแผน 
2. ตรวจประเมินคุณภาพการด าเนินงานตาม 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน ใช้วิธีการเทียบผลการด าเนินงานในทุกมาตรฐานทั้ง 

6 มาตรฐาน จ านวน 21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์เป็นดังนี้ 
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 าหรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตในครั้งนี้  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้ งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
การซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการตรวจประเมิน ดังนี้ 
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วันจันทร์ที ่10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
เวลา 16.00 – 16.30 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ ณ ห้องประชุม

นคร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เวลา 16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ

ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 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 นักวิชาการศึกษา นายกสโมสร 
     และกรรมการบริหารสโมสรนิสิต) 
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต และ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ให้สโมสรนิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รับทราบด้วยวาจา 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเพ่ือตรวจประเมินฯ 

 

  ส าหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตาม 6 
มาตรฐาน และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 6 มาตรฐาน โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่
ในระดับด ีรายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 เป้าหมายปี 

2557 ประเมินตนเอง กรรมการ 
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) 

1.  มาตรฐานด้านการวางแผน (P) (5 ข้อ) ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 5 5 ข้อ 
หมายเหตุ :  
- เกณฑ์ข้อ 1 ควรมีการจัดท ารายงานการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถใช้อ้างอิงได้ 
- เกณฑ์ข้อ 2 ควรมีการจัดท าแผนงานประจ าปีและแผนปฏิบัตงิาน ที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็น  
- เกณฑ์ข้อ 4 ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายที่ชดัเจน ครบทุกโครงการ ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจในการ
เขียนและด าเนนิโครงการทีไ่ม่ชดัเจน 
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มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 เป้าหมายปี 

2557 ประเมินตนเอง กรรมการ 
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) 

2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) 
(5 ข้อ) 

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

หมายเหตุ :  
- เกณฑ์ข้อ 1 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิกิจกรรมประจ าปี ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากมีความเข้าใจว่าเป็น
การสรุปผลของแต่ละโครงการ 
3.  มาตรฐานด้านการตรวจสอบ 
     และประเมินผล (C) (4 ข้อ) 

ข้อ 1, 2, 3, 4 ข้อ 1, 2, 3, 4 4 ข้อ 

หมายเหตุ :  
- เกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 มีกลไกการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ที่ชดัเจน โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นผู้รับผิดชอบ และมีการประชุมเพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนนิงานที่ก าหนด แต่รูปแบบการ
จัดท ารายงานผลการด าเนนิตามแผนการด าเนนิงาน ยงัไมช่ัดเจน ส่งผลท าให้การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติตามแผน ไม่ชดัเจนด้วย ควรมีการสร้างความเข้าใจและก าหนดรปูแบบในการจดัท ารายงานเพื่อตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
4.  มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) 
(2 ข้อ) 

ข้อ 1 ข้อ 1 2 ข้อ 

หมายเหตุ :  
- เกณฑ์ข้อ 1 มีการถ่ายทอดเมื่อประสบปัญหาแก่รุ่นน้องในการจัดโครงการ โดยมีผลการประเมินปัญหาอย่างชัดเจน 
- เกณฑ์ข้อ 2 ไม่มีการส่งแผนพฒันาปรับปรุงให้สภาผู้แทนนสิิตภายในเวลาที่ก าหนด 
5.  มาตรฐาน 5 ส. (2 ข้อ) ข้อ 1 ไม่พบทั้ง 2 ข้อ 1 ข้อ 
หมายเหตุ :  
- เกณฑ์ข้อ 1 ไม่พบกลไกการด าเนินการ 5 ส. ที่เปน็ระบบอย่างชัดเจน มีเฉพาะโครงการพัฒนาสโมสรปีละคร้ัง ซึ่งไมน่ับวา่
เป็นโครงการที่ด าเนินการ 5 ส แบบยั่งยนื 
- เกณฑ์ข้อ 2 เนื่องจากเกณฑ์ข้อ 1 ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่พบหลักฐานการติดตามการปฏบิัติตามมาตรฐานดังกล่าว   
6.  มาตรฐานการเงินงบประมาณ (3 ข้อ) ข้อ 1, 3 ข้อ 1, 3 2 ข้อ 
หมายเหตุ :  
- เกณฑ์ข้อ 2 ไม่พบรายงานทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย และสนิทรัพย์ของสโมสรทุกประเภท พบเพียงรายงานสรุปการใช้
เงินทุกประเภท เพื่อรายงานให้คณะและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
รวม 6 มาตรฐาน  18 ข้อ 16 ข้อ 19 ข้อ 
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 
5 คะแนน) 

(18 x 5)/21  
= 4.29 

(16 x 5)/21  
= 3.81 

4.52 

การแปลผล ดี ดี ดีมาก 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. ผู้น าสโมสรนิสิตมีความตั้งใจในการด าเนินกิจกรรม  
2. องค์กรมีจ านวนสมาชิกในการด าเนินงานน้อย แต่สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. องค์กรมีงบประมาณในการจัดสรรค่อนข้างน้อย แต่สามารถบริหารจัดการโครงการกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
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 จุดที่ควรปรับปรุง 
1. ความเข้าใจในการจัดท าแผนงานประจ าปี แผนปฏิบัติงาน ไม่ชัดเจน  
2. การก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ไม่ชัดเจน 
3. การด าเนินงานตามหลักการ 5 ส ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
4. การเงนิและงบประมาณ ยังไม่ด าเนินการจัดท ารายงานทางการเงินที่เป็นระบบอย่างชัดเจน 
5. รายงานการประชุม ยังไม่ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมที่เป็นระบบอย่างชัดเจน 
6. รูปแบบการสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มีรายละเอียดน้อย อาจท าให้มีข้อมูลมาสนับสนุน

การด าเนินโครงการในครั้งต่อไปได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนงานประจ าปี แผนปฏิบัติงาน การก าหนดดัชนีชี้วัด รายงาน
ทางการเงิน รายงานการประชุม และสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ เช่น มีการจัดอบรม สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับองค์กรนิสิต 

2. ควรมีสรุปรายผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการที่เป็นภาพรวม และมีข้อมูลมาสนับสนุนการด าเนิน
โครงการในครั้งต่อไป เช่น มีการสรุปการถอดบทเรียน เป็นต้น 

3. ควรมีการด าเนินงานตามระบบ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลสัมภาษณ์  

******** 
 
รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา นักวิชาการ และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 
1. อาจารย์ขวัญชัย  กาแก้ว   รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ 
2. นายเพทาย ค าสวัสดิ์   นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ 
3. นายภูวริส  บุญสีทา   นายกสโมสรนิสิต 
4. นางสาวธัญญา จันทร์เรือง  รองนายกสโมสรนิสิต ฝ่ายประสานงานภายนอก 
5. นายสุรวิชญ์  เพชรบูรณ์  รองนายกสโมสรนิสิต ฝ่ายประสานงานภายใน 
6. นางสาวเบญจวรรณ  เอี่ยวเล็ก  เลขานุการ 
7. นายภุชงค์  สถิรพิพัฒน์กุล  เหรัญญิก 
8. นางสาววันวิวาห์  ศรีปลั่ง  ฝ่ายประกันคุณภาพ 
9. นายกนกพันธุ์  ภูผาภิมุขธรรม  ผู้เข้าร่วม 
 
สรุปประเด็นจากการซักถาม 
1. สโมสรนิสิต มีความเข้าใจในการจัดท าแผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี ยังไม่ชัดเจน ซึ่งอาจ

ปรับรูปแบบการจัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจกรรมที่สโมสรด าเนินการ ไม่จ าเป็นต้องน ากิจกรรมจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมาก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานของสโมสร โดยอาจแยกประเภทกิจกรรมในแต่ละ
ด้านให้ชัดเจน และสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดแบบฟอร์มการจัดท าแผนการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่
ชัดเจน เพ่ือถ่ายทอดให้องค์กรนิสิตรับทราบและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน 

2. การด าเนินงานในแต่ละโครงการ ควรแบ่งทีมความรับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละโครงการ โดยหาทีมงาน
มาช่วย เพื่อแบ่งเบาภาระในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และท าให้การด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จ และบรรลุผลได้เป็นอย่างดี 

3. หมายเหตุใต้ตารางแผนการด าเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดยระบุว่า “ก าหนดให้เข้าร่วม 
เพ่ือเป็นการสะสมชั่วโมงกิจกรรมในภาคบังคับ” ควรใช้ค าตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือกองกิจการนิสิตก าหนด เพ่ือไม่
ท าให้นิสิตเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4. การตีความเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายในแผนการด าเนินกิจกรรม ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ควรก าหนดให้
สอดคล้องตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด และสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

5. จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมา ควรน ามาพิจารณาเพ่ือปรับแผนการด าเนินกิจกรรมในการ
ปรับแก้ไข และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน และวางแผนในการ
ควบคุมการด าเนินงาน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะได้มีแนวทางในการปรับแก้ไขได้ทัน  

6. การก าหนดตราสัญลักษณ์ของสโมสร มีการสื่อความหมายอย่างไร เพ่ือให้สมาชิกองค์กรนิสิตมีความเข้าใจที่
ตรงกัน และถ่ายทอดไปยังรุ่นน้องต่อไป 

7. การได้มาของนายกสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกิดจากการแต่งตั้ง โดยความสมัครใจของผู้สมัคร 
และประชาคมในองค์กรรับรอง 
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8. สโมสรนิสิตมีงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งเก็บจากนิสิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 1,000 
บาท/คน/ปี ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จ านวน 500 บาท/คน/ปี รวมทั้งเงินสนับสนุนจากคณะ องค์การบริหาร 
องค์การนิสิต และองค์กรภายนอก อย่างไรก็ตาม ในการบริหารเงินทุนสนับสนุนต่างๆ ควรมีระเบียบรองรับใน
การบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

     
 

ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

     
 

นายกสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

    
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้องค์กรนิสิตรับทราบด้วยวาจา
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ภาคผนวกที่ 3 
 
 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                        วิทยาเขตบางเขน ประจ าปีการศึกษา 2556 
…………………………. 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และก้าวสู่ความเป็น
เลิศ ตลอดจนเพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 

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

โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ท าหน้าที่ด าเนินการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตตามผลการ
ด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 ขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตามที่
ระบุให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

ประกาศ ณ วันที่  17 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 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 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) สโมสรนสิิตคณะสังคมศาสตร์  
                      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. ว่าที่ 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 

 


