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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร ์วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

ณ ห้องประชุม สค 3-201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ 

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 าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 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 าหรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตในครั้งนี้  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สามารถพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้ งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
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วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
การซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการตรวจประเมิน ดังนี้ 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 16.00 – 16.30 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ  
   ณ ห้องประชุม สค.3-201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ 
เวลา 16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
   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 นักวิชาการศึกษา นายกสโมสร และกรรมการบริหาร

สโมสร) 
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ให้สโมสรนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ รับทราบด้วยวาจา 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
รายงานนี้ เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเพ่ือตรวจประเมินฯ 
  ส าหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานตาม 6 มาตรฐาน 
และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 6 มาตรฐาน โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 
อยูใ่นระดับด ีรายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
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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, 4 5 ข้อ 
หมายเหตุ : 
- เกณฑ์ข้อ 1 รายงานการประชุมไม่ชัดเจน ขาดรายละเอียด 
- เกณฑ์ข้อ 2 แผนการด าเนินงานประจ าปี  ไมช่ัดเจน ไม่ครอบคลุม 
- เกณฑ์ข้อ 3 และข้อ 4 ควรมีสรุปผลการด าเนินงานเป็นภาพรวมในแผนการด าเนินงานประจ าปี นอกเหนือจากที่ระบุ

รายละเอียดในแต่ละโครงการ 
- เกณฑ์ข้อ 5 ไม่พบหลักฐานการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบตัิกิจกรรมประจ าปีอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง อย่างชัดเจน 
2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) 

(5 ข้อ) 
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 4 5 ข้อ  

หมายเหตุ : 
- เกณฑ์ข้อ 1 ควรมีการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิิจกรรมประจ าปี ในรายงานการประชุม 
- เกณฑ์ข้อ 5 จากหลักฐานเป็นการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ใช่การวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึง่การ

วิเคราะห์ผลการประเมิน คือ การน าผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมาวิเคราะห์ เช่น พบปัญหา
อุปสรรคแล้ว จะแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานในการจัดท าโครงการครั้งต่อไปอย่างไร 

3.  มาตรฐานด้านการตรวจสอบ 
     และประเมินผล (C) (4 ข้อ) 

ข้อ 2, 3 ข้อ 3, 4 4 ข้อ 

หมายเหตุ : 
- เกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 มีกระบวนการด าเนนิงานที่ยงัระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน ทั้งนี้ การก าหนดกลไกในการ

ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน อาจก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม หรือกรอบในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และก าหนดเปน็วาระการตรวจสอบติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานในที่
ประชุม อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง จะท าให้สามารถตอบเกณฑ์ข้อ 2 ได้ โดยทีป่ระชุมมีการพิจารณาว่า มีการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปหีรือไม่ อย่างไร การด าเนินโครงการมผีลการด าเนินงานเปน็อย่างไร 
มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องมีการน าไปปรบัปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปอยา่งไร สง่ผลให้สามารถตอบเกณฑ์ตามมาตรฐานด้าน
การพัฒนาปรับปรุง (A) ได้ด้วย 

4.  มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) 
(2 ข้อ) 

ไม่มีผลด าเนินงานทั้ง 2 
ข้อ  

ไม่มีผลด าเนินงานทั้ง 
2 ข้อ  

2 ข้อ 

หมายเหตุ : 
- เกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 ไม่มีผลการด าเนินงาน  เนื่องจากสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ

เป็นคร้ังแรก จึงยังไมไ่ด้มีการน าผลการตรวจสอบตดิตามและประเมินผลมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ และจัดสง่
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสติภายในเวลาที่ก าหนดได้ 

5.  มาตรฐาน 5 ส. (2 ข้อ) ข้อ 1, 2 ข้อ 1, 2 2 ข้อ 
หมายเหตุ : 
- มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 5 ส. อย่างชัดเจน แต่ควรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการตาม 5 ส. ตามระบบที่

ก าหนด จะท าให้เห็นผลการด าเนินงานทีช่ัดเจนยิง่ขึ้น 
6.  มาตรฐานการเงินงบประมาณ (3 ข้อ) ข้อ 1, 2 ข้อ 1, 2, 3 3 ข้อ 
หมายเหตุ : 
- เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดท ารายงานทางการเงิน แต่รายงานสนิทรัพย์ของสโมสรทุกประเภท ระบุอยู่ในส่วนของคณะ 

อย่างไรก็ตาม ควรมีการจัดท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายเพิ่มเติม และรายงานสนิทรัพย์ในส่วนที่สโมสรรับผิดชอบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบสภาพการใช้งาน 
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มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 เป้าหมายปี 

2557 ประเมินตนเอง กรรมการ 
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) 

- เกณฑ์ข้อ 3 พบข้อมูลมีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตภายในเวลาที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
รวม 6 มาตรฐาน  16 ข้อ 15 ข้อ 21 ข้อ 
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ ได้คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

(16 x 5)/21  
= 3.81 

(15 x 5)/21  
= 3.57 

5.00 

การแปลผล ดี ดี ดีมาก 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 

  จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการในการน าเสนอขออนุมัติโครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน และครอบคลุมสามารถ

ตอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะ และการพัฒนาทักษะนิสิตทั้ง 5 ด้าน 
2. องค์กรมีงบประมาณในการจัดสรรค่อนข้างน้อย แต่สามารถบริหารจัดการโครงการกิจกรรมได้เป็น

อย่างดี 
3. สโมสรนิสิตมีการด าเนินการตามระบบ 5 ส. อย่างชัดเจน  

 จุดที่ควรปรับปรุง 
1. การจัดท าแผนงานประจ าปี แผนปฏิบัติงาน ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมในการพัฒนานิสิตในแต่ละ

ด้าน ในรายงานการตรวจประเมินตนเอง (SSR) 
2. รายงานการประชุม ยังไม่มีการด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ขาด

รายละเอียด 
3. รูปแบบการสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มีรายละเอียดน้อย อาจท าให้มีข้อมูลมา

สนับสนุนการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
4. การก าหนดกลไกการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ยังไม่ชัดเจน  
5. การระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรท าความเข้าใจให้กับองค์กรนิสิตในการจัดท าแผนงานประจ าปี แผนปฏิบัติงาน แผนการ

จัดท างบประมาณ รายงานการประชุม และสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ ให้เป็นรูปธรรม  
2. ควรมีสรุปรายผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการที่เป็นภาพรวม และมีข้อมูลมาสนับสนุนการ

ด าเนินโครงการในครั้งต่อไป เช่น มีการสรุปการถอดบทเรียน เป็นต้น  
3. ควรมีการก าหนดกลไกการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ชัดเจน โดยก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมตามแผนการ
ด าเนินงาน และมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. ควรปรับรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานในรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ให้มีรายละเอียดที่
ครอบคลุมผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

******** 
รายช่ือคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 
1. นายสุรสีห์  บัวจันทร ์    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 และมีการถ่ายทอดการด าเนินงาน มีการประชุมทบทวนจัดท าแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

2. การสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ ควรมีการสรุปถอดบทเรียนในการด าเนินโครงการกิจกรรม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้กับรุ่นน้องต่อไป 

3. สโมสรนิสิตมีงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งเก็บจากนิสิต จ านวน 400 บาท/
คน/ปี รวมทั้งเงินสนับสนุนจากคณะ องค์การบริหาร องค์การนิสิต และองค์กรภายนอก 

4. ควรสรุปงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานในแต่ละโครงการ มาจากแหล่งใดบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการ
จัดหางบประมาณมาสนับสนุนการด าเนินโครงการในปีต่อไป และควรน าสรุปดังกล่าวมารายงานเพิ่มเติมใน
เล่มรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) 

5. การจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมประจ าปี ควรระบุประเภทกิจกรรมการพัฒนานิสิตในแต่ละด้านให้ชัดเจน 
ทั้งการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   

6. สโมสรนิสิตมีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภายในคณะ โดยแต่ละภาควิชาจะมีเอกลักษณ์
แตกต่างกัน จึงก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานในแต่ละชุมนุมของภาควิชาต่างๆ เพ่ือเป็น
แรงผลักดันในการจัดกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมีการจัดประชุมโดยผู้แทนนิสิตในแต่ละชั้นปี  

7. ผู้น านิสิตมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการใหม่ เพ่ือจะรวมคณะสังคมศาสตร์ให้เป็นหนึ่ง และมุ่งเน้นการท างาน
ให้เป็นระบบมากข้ึน 

8. มีแนวทางในการให้ความรู้สโมสรรุ่นใหม่ ให้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ โดยมีแผนการจัดสัมมนา การประชุม
ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง เพ่ือหารือวางแผนการท างานร่วมกัน และเป็นการเรียนรู้การท างานระหว่างกัน 

9. นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้กับองค์กรกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 
- ข้อดี คือ ท าให้ทราบข้อมูลผลการด าเนินงาน และได้พัฒนาตนเองให้เป็นนักกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบ 

ท างานได้ 
- ข้อเสีย คือ เป็นภาระ และมีรูปแบบไม่ชัดเจน ท าให้ต้องเรียนรู้และใช้เวลาในการท าความเข้าใจ  

10. การท ากิจกรรมอย่างมีคุณภาพ คือ การถอดบทเรียน เพ่ือให้รุ่นน้องสามารถเรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน
จากรุ่นพี่ 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

    
ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์  

และผู้แทนสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2556 

    
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชม และตรวจเอกสารหลักฐาน สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 

    
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้องค์กรนิสิตรับทราบด้วยวาจา 

    
 



8 
 

ภาคผนวกที่ 3 
 
 

 

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  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 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. ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
4. นางสาววิธิพร แก้วเกลี้ยง กองกจิการนิสิต 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 

 
 


