รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต

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

หน้า
1
1
1
2
2
6
7
9
10

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม สค 3-201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
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. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ และประเมิน
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
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
สาหรั บการตรวจประเมิน คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิ ต ในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้
ด าเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ส โมสรนิ สิ ต คณะสั ง คมศาสตร์ สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดาเนิ น งานได้อย่ างต่อเนื่อง สอดรั บกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงทั้ งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1

วิธีการดาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิ ต ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ตามผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา
2556 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก
การซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการตรวจประเมิน ดังนี้
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิ น ฯ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางการประเมิ น ฯ
ณ ห้องประชุม สค.3-201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
เวลา 16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 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 มภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิ ชาการศึกษา นายกสโมสร และกรรมการบริหาร
สโมสร)
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และ
รายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพองค์ ก รกิ จ กรรมนิ สิ ต ให้ ส โมสรนิ สิ ต คณะ
สังคมศาสตร์ รับทราบด้วยวาจา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
รายงานนี้ เ ป็ น การสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพองค์ ก รกิ จ กรรมนิ สิ ต ของสโมสรนิ สิ ต คณะ
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินฯ
สาหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีการดาเนินงานตาม 6 มาตรฐาน
และมีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน 6 มาตรฐาน โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.57
อยูใ่ นระดับดี รายละเอียดแสดงได้ดังนี้

2

มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P) (5 ข้อ)

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ประเมินตนเอง
กรรมการ
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

ข้อ 1, 2, 3, 4

เป้าหมายปี
2557
5 ข้อ

หมายเหตุ :
- เกณฑ์ข้อ 1 รายงานการประชุมไม่ชัดเจน ขาดรายละเอียด
- เกณฑ์ข้อ 2 แผนการดาเนินงานประจาปี ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม
- เกณฑ์ข้อ 3 และข้อ 4 ควรมีสรุปผลการดาเนินงานเป็นภาพรวมในแผนการดาเนินงานประจาปี นอกเหนือจากที่ระบุ
รายละเอียดในแต่ละโครงการ
- เกณฑ์ข้อ 5 ไม่พบหลักฐานการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบตั ิกิจกรรมประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างชัดเจน

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)
(5 ข้อ)

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

ข้อ 1, 2, 3, 4

5 ข้อ

หมายเหตุ :
- เกณฑ์ข้อ 1 ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ิจกรรมประจาปี ในรายงานการประชุม
- เกณฑ์ข้อ 5 จากหลักฐานเป็นการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ใช่การวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึง่ การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน คือ การนาผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมาวิเคราะห์ เช่น พบปัญหา
อุปสรรคแล้ว จะแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานในการจัดทาโครงการครั้งต่อไปอย่างไร

3. มาตรฐานด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล (C) (4 ข้อ)

ข้อ 2, 3

ข้อ 3, 4

4 ข้อ

หมายเหตุ :
- เกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 มีกระบวนการดาเนินงานที่ยงั ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน ทั้งนี้ การกาหนดกลไกในการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน อาจกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม หรือกรอบในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และกาหนดเป็นวาระการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในที่
ประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จะทาให้สามารถตอบเกณฑ์ข้อ 2 ได้ โดยทีป่ ระชุมมีการพิจารณาว่า มีการดาเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนการดาเนินงานประจาปีหรือไม่ อย่างไร การดาเนินโครงการมีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร
มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องมีการนาไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปอย่างไร ส่งผลให้สามารถตอบเกณฑ์ตามมาตรฐานด้าน
การพัฒนาปรับปรุง (A) ได้ด้วย

4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)
(2 ข้อ)

ไม่มีผลดาเนินงานทั้ง 2
ข้อ

ไม่มีผลดาเนินงานทั้ง
2 ข้อ

2 ข้อ

หมายเหตุ :
- เกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 ไม่มีผลการดาเนินงาน เนื่องจากสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
เป็นครั้งแรก จึงยังไม่ได้มีการนาผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผลมาจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงฯ และจัดส่ง
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสติ ภายในเวลาที่กาหนดได้

5. มาตรฐาน 5 ส. (2 ข้อ)

ข้อ 1, 2

ข้อ 1, 2

2 ข้อ

หมายเหตุ :
- มีการดาเนินงานตามมาตรฐาน 5 ส. อย่างชัดเจน แต่ควรมีการจัดทารายงานผลการดาเนินการตาม 5 ส. ตามระบบที่
กาหนด จะทาให้เห็นผลการดาเนินงานทีช่ ัดเจนยิง่ ขึ้น

6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ (3 ข้อ)

ข้อ 1, 2

ข้อ 1, 2, 3

3 ข้อ

หมายเหตุ :
- เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดทารายงานทางการเงิน แต่รายงานสินทรัพย์ของสโมสรทุกประเภท ระบุอยู่ในส่วนของคณะ
อย่างไรก็ตาม ควรมีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพิ่มเติม และรายงานสินทรัพย์ในส่วนที่สโมสรรับผิดชอบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบสภาพการใช้งาน

3

มาตรฐาน

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ประเมินตนเอง
กรรมการ
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)

เป้าหมายปี
2557

- เกณฑ์ข้อ 3 พบข้อมูลมีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตภายในเวลาที่กาหนดอย่างชัดเจน

รวม 6 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ ได้คะแนน
เต็ม 5 คะแนน)
การแปลผล

16 ข้อ
(16 x 5)/21
= 3.81
ดี

15 ข้อ
(15 x 5)/21
= 3.57
ดี

21 ข้อ
5.00
ดีมาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนี้
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการในการนาเสนอขออนุมัติโครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน และครอบคลุมสามารถ
ตอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะ และการพัฒนาทักษะนิสิตทั้ง 5 ด้าน
2. องค์กรมีงบประมาณในการจัดสรรค่อนข้างน้อย แต่สามารถบริหารจัดการโครงการกิจกรรมได้เป็น
อย่างดี
3. สโมสรนิสิตมีการดาเนินการตามระบบ 5 ส. อย่างชัดเจน
จุดที่ควรปรับปรุง
1. การจัดทาแผนงานประจาปี แผนปฏิบัติงาน ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมในการพัฒนานิสิตในแต่ละ
ด้าน ในรายงานการตรวจประเมินตนเอง (SSR)
2. รายงานการประชุม ยังไม่มีการดาเนินการจัดทารายงานการประชุมที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ขาด
รายละเอียด
3. รูปแบบการสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ มีรายละเอียดน้อย อาจทาให้มีข้อมูลมา
สนับสนุนการดาเนินโครงการในครั้งต่อไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร
4. การกาหนดกลไกการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ยังไม่ชัดเจน
5. การระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรทาความเข้าใจให้กับองค์กรนิสิตในการจัดทาแผนงานประจาปี แผนปฏิบัติงาน แผนการ
จัดทางบประมาณ รายงานการประชุม และสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ ให้เป็นรูปธรรม
2. ควรมีสรุปรายผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการที่เป็นภาพรวม และมีข้อมูลมาสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการในครั้งต่อไป เช่น มีการสรุปการถอดบทเรียน เป็นต้น
3. ควรมีการกาหนดกลไกการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ชัดเจน โดยกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมตามแผนการ
ดาเนินงาน และมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ควรปรับรูปแบบการรายงานผลการดาเนินงานในรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ให้มีรายละเอียดที่
ครอบคลุมผลการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
ข้อมูลสัมภาษณ์
********
รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. นายสุรสีห์ บัวจันทร์
นายกสโมสรนิสิต
2. นางสาวศิราภรณ์ นุชวงษ์
รองนายกสโมสร ฝ่ายกิจกรรม
3. นางสาวดวงสมร สุทธิวงศ์กูล
รองนายกสโมสร ฝ่ายธุรการ
4. นางสาวพรพินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
5. นายสิรภพ กุดสระ
กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ
6. นายบรม เจริญวานิช
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
7. นางสาวเบญจวรรณ น้อยดัด
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
สรุปประเด็นจากการซักถาม
1. การบริหารสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 มีการแต่งตั้งนายกสโมสร 2 ชุด โดยชุด
เก่าเป็นพี่เลี้ยงให้กรรมการชุดใหม่ และมีการถ่ายทอดการดาเนินงาน มีการประชุมทบทวนจัดทาแผนการ
ดาเนินงานร่วมกัน
2. การสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการ ควรมีการสรุปถอดบทเรียนในการดาเนินโครงการกิจกรรม เพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้กับรุ่นน้องต่อไป
3. สโมสรนิสิตมีงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งเก็บจากนิสิต จานวน 400 บาท/
คน/ปี รวมทั้งเงินสนับสนุนจากคณะ องค์การบริหาร องค์การนิสิต และองค์กรภายนอก
4. ควรสรุปงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานในแต่ละโครงการ มาจากแหล่งใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการ
จัดหางบประมาณมาสนับสนุนการดาเนินโครงการในปีต่อไป และควรนาสรุปดังกล่าวมารายงานเพิ่มเติมใน
เล่มรายงานการศึกษาตนเอง (SSR)
5. การจัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมประจาปี ควรระบุประเภทกิจกรรมการพัฒนานิสิตในแต่ละด้านให้ชัดเจน
ทั้งการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
6. สโมสรนิสิตมีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภายในคณะ โดยแต่ละภาควิชาจะมีเอกลักษณ์
แตกต่างกัน จึงกาหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานในแต่ละชุมนุมของภาควิชาต่างๆ เพื่อเป็น
แรงผลักดันในการจัดกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมีการจัดประชุมโดยผู้แทนนิสิตในแต่ละชั้นปี
7. ผู้นานิสิตมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อจะรวมคณะสังคมศาสตร์ให้เป็นหนึ่ง และมุ่งเน้นการทางาน
ให้เป็นระบบมากขึ้น
8. มีแนวทางในการให้ความรู้สโมสรรุ่นใหม่ ให้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ โดยมีแผนการจัดสัมมนา การประชุม
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อหารือวางแผนการทางานร่วมกัน และเป็นการเรียนรู้การทางานระหว่างกัน
9. นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาระบบประกันคุณภาพมาใช้กับองค์กรกิจกรรมนิสิต ดังนี้
- ข้อดี คือ ทาให้ทราบข้อมูลผลการดาเนินงาน และได้พัฒนาตนเองให้เป็นนักกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบ
ทางานได้
- ข้อเสีย คือ เป็นภาระ และมีรูปแบบไม่ชัดเจน ทาให้ต้องเรียนรู้และใช้เวลาในการทาความเข้าใจ
10. การทากิจกรรมอย่างมีคุณภาพ คือ การถอดบทเรียน เพื่อให้รุ่นน้องสามารถเรียนรู้กระบวนการดาเนินงาน
จากรุ่นพี่
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ภาคผนวกที่ 2
ภาพกิจกรรม

ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์
และผู้แทนสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชม และตรวจเอกสารหลักฐาน สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้องค์กรนิสิตรับทราบด้วยวาจา
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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 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
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
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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

