รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต

สารบัญ
หน้า
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการดาเนินงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 รูปกิจรรม
ภาคผนวกที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2556

1
1
1
2
2
5
6
7

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์

............................................ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

2. ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ

............................................ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3. นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย

............................................ กรรมการ
คณะบริหารธุรกิจ

4. นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว

............................................ กรรมการ
กองกิจการนิสิต

5. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

............................................ กรรมการและเลขานุการ
สานักงานประกันคุณภาพ

6. นายประวันวิทย์ แซ่ฉิน

............................................ ผู้ช่วยเลขานุการ
นิสิตคณะสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
1. เพื่อตรวจสอบยื น ยั น สภาพจริ งในการด าเนิ นงานของสโมสรนิสิ ตคณะสั ต วแพทยศาสตร์ และ
ประเมินประสิทธิภาพการดาเนินการตามแผน
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
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
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สาหรับการตรวจประเมิน คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด เพื่อให้สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สอดรั บ กั บ นโยบายและสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ ง จากภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
วิธีการดาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิ ต ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา
2556 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
จากการซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการตรวจประเมิน ดังนี้
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
เวลา 16.30– 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 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 มภาษณ์ อาจารย์ ที่ ปรึ กษา นายกสโมสร กรรมการบริ หาร และนิ สิ ตผู้ รั บบริ การ
สโมสร)
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ให้สโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทราบด้วยวาจา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
รายงานนี้ เ ป็ น การสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น คุ ณภาพองค์ก รกิจ กรรมนิ สิ ต ของสโมสรนิ สิ ต คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรม
ต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินฯ
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สาหรับ ผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิ ตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดาเนินงานตาม 6
มาตรฐาน และมีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน 6 มาตรฐาน โดยสโมสรนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับดี รายละเอียดแสดงได้ดังนี้
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ประเมินตนเอง
กรรมการ

มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (D)
3. มาตรฐานด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล (C)
4. มาตรฐานด้านการพัฒนา
ปรับปรุง (A)
5. มาตรฐาน 5 ส.
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ
รวม 6 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ
ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
การแปลผล

เป้าหมาย
ปี 2557

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) คะแนน

ข้อ 1, 2, 3, 4
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

4
5

ข้อ 2, 3, 4
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

3
5

5
5

ข้อ 1, 2, 3, 4

4

ข้อ 1, 2, 3, 4

4

4

ข้อ 1

1

ข้อ 1

1

2

2
2
17
4.05

2
3

ข้อ 1, 2
ข้อ 1, 2

2 ข้อ 1, 2
2 ข้อ 1, 2
18
4.29
ดี

ดี

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางให้สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนี้
จุดเด่น
1. มีระบบการทางานที่ดี
2. มีการจัดเก็บเอกสารดีมาก เช่น การรวบรวมเอกสารรับ-ส่ง
3. มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมโดยละเอียด ทาให้สามารถวางแผนปรับปรุงงานใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี
4. มีการสนับสนุนการทากิจกรรมจากศิษย์เก่า
5. คณะมีการจัดสรรพื้นที่สาหรับการทากิจกรรมสาหรับนิสิต
6. มีความร่วมมือ ร่วมใจของนิสิตในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทาเวรทาความสะอาด การดูแล
สถานที่ในการจัดทากิจกรรม
7. มีการเสนอกิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม จากกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการต่ อยอดกิจกรรมให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3

จุดที่ควรปรับปรุง
1. การรวบรวมหลั กฐานการดาเนินงาน ยังไม่ครบถ้ว นและสอดคล้ องกับที่รายงานในรายงานการ
ประเมินตนเอง เช่น รายงานการประชุมพบเฉพาะชุมนุมรักษ์สัตว์เลี้ยง แต่ยังขาดองค์ประกอบของ
การประชุม เช่น วาระที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
2. การตั้งงบประมาณการดาเนินกิจกรรม ควรสอดคล้องกับการดาเนินการจริง
3. โครงสร้างขององค์กรสโมสรนิสิต ยังไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร (พบเฉพาะในส่วนของบางเขน) ทาให้
การวางแผนงานกิจกรรมไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร
ข้อเสนอแนะ
1. โครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ ควรมีการดาเนินงานให้มีความโดดเด่น เพื่อทดแทนโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับรางวัลไปแล้ว
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ภาคผนวก

5

ภาคผนวกที่ 1
ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวกที่ 2
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8
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