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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดลอ้ม วันที่ 12 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

ณ ห้องประชุมชั้นลอย คณะสิ่งแวดล้อม 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

1. ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ............................................ ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

2. ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ               
แทน ดร.ธ ารงศักดิ์ เศวตเลข 

............................................ กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 

3. ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง ............................................ กรรมการ 
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

4. นางสาววิธิพร แก้วเกลี้ยง ............................................ กรรมการ 
กองกิจการนิสิต 

5. นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล ............................................ กรรมการและเลขานุการ 
กองกิจการนิสิต 

6. นางสาวกรกนก ถ่ายสูงเนิน ............................................ ผู้ช่วยเลขานุการ 

สภาผู้แทนนิสิต 
 

วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

1. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 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 าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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 าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด เพ่ือให้สโมสรนิสิตคณะสิ่ งแวดล้อมสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง             
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สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิ สิ ต  ศึกษารายงานการประ เมินตน เอง                 
(Self Assessment Report - SAR) ของสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จากการซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการตรวจประเมิน ดังนี้ 
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
เวลา 16.00 – 16.30 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ 
เวลา 16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการของสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 
   ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการฯ และชี้แจง 
   วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

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

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
เวลา 17.00 – 18.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา 18.00 – 18.45 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 18.45 – 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต  
   และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ให้หน่วยงานที่รับประเมินฯ 
   รับทราบด้วยวาจา 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ได้ตรวจประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 หลักฐานที่เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักถามผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเพ่ือตรวจประเมินฯ 
  ส าหรับผลการตรวจประเมินฯ พบว่า สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานตาม 6 มาตรฐาน และ
มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 6 มาตรฐาน โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 อยู่
ในระดับด ีรายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 เป้าหมายปี 

2557 ประเมินตนเอง กรรมการ 
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) 

1.  มาตรฐานด้านการวางแผน (P) (5 ข้อ) 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4, 5 5 ข้อ 
หมายเหตุ เกณฑ์ข้อที่ 3 ไม่ผ่าน เนื่องจากแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ขององค์กรนิสิต และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)   

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

หมายเหตุ เกณฑ์ข้อที่ 4 ไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้จัดท าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แยกจากกัน ระหว่างนิสิตที่เป็นกรรมการ นิสิตที่เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
3.  มาตรฐานด้านการตรวจสอบ 
    และประเมินผล (C) (4 ข้อ) 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 ข้อ 

4.  มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) 
(2 ข้อ) 

1 1 2 ข้อ 

หมายเหตุ เกณฑ์ข้อที่ 2 ไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่ก าหนด 
5.  มาตรฐาน 5 ส. (2 ข้อ) 1, 2 1, 2 2 ข้อ 
6.  มาตรฐานการเงินงบประมาณ (3 ข้อ) 1, 2 1, 3 3 ข้อ 
หมายเหตุ เกณฑ์ข้อที่ 2 ไมผ่่าน เนื่องจากไม่มีการจัดท ารายงานสินทรัพย์ของสโมสรนิสิต 
             เกณฑ์ข้อที่ 3 ได้เพ่ิม เนื่องจากมีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด 
รวม 6 มาตรฐาน  19 ข้อ 17 ข้อ 21 ข้อ 
คะแนนเฉลี่ย (จาก 21 ข้อ ได้คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

(19 x 5)/21  
= 4.52 

(17 x 5)/21  
= 4.05 

 

การแปลผล ดีมาก ดี  

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม        
เพ่ือเป็นแนวทางให้สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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จุดแข็ง 

1. จากรายงานผลการด าเนินโครงการ แสดงให้เห็นว่าสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมมีความพยายามจัดท า
โครงการให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตครบทุกองค์ประกอบ 

2. มีการเก็บหลักฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตอย่างเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์ประเมิน 
3. มีการจัดท ารายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ และมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมไว้ในเอกสาร

อย่างครบถ้วน 
4. สโมสรนิสิตฯ มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตอย่างชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมในภาพรวม เพื่อพิจารณาว่าโครงการทั้งหมดที่สโมสรนิสิตฯ ได้
ด าเนินการตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ขององค์กรอย่างไร และเพ่ือติดตามความคืบหน้า
การด าเนินงานของสโมสรนิสิต รวมทั้งเพ่ือให้สโมสรนิสิตสามรถพัฒนาหรือทบทวนปรับแผนการ
ด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม 

2. ควรมีการจัดท ารายงานสินทรัพย์ของสโมสรนิสิตฯ ให้ชัดเจน เพ่ือให้สโมสรนิสิตฯ สามารถตรวจสอบ
และระบุสถานภาพของสินทรัพย์นั้น ๆ ได้ 

3. ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณที่ชัดเจน เพ่ือสโมสรนิสิตฯ จะได้สามารถตรวจสอบ
และวางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไปได้ 

4. ควรมีผู้ลงนามรับรองในรายงานการประชุมทุกฉบับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การน าเสนอผลงานควรแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของสโมสรนิสิตฯ ให้มากขึ้น 
เพ่ิมเติมจากการน าเสนอในระดับโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรมีแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้องค์กรนิสิตสามารถจัดท ารายงานได้

ถูกต้องครบถ้วน
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 
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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 จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรม
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  19  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) สโมสรนิสิตคณะเกษตร 4) สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 5) สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
1. อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ กรรมการ 
3. นายมหาด อินทร์ด้วง ส านักการกีฬา กรรมการ 
4. นางศศิธร พลโยธา นักวิชาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
5. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ ส านักงานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวดวงสมร สุทธิวงศก์ูล นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการชุดที่ 2 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์                                             
                      2) สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 3) สโมสรประมงนิสิตคณะประมง 
1. รศ.ดร.ปัสส ีประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
3. นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
4. นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์ ส านักงานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายประวันวิทย์ แซ่ฉิน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการชุดที่ 3 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                       
                      2) สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 3) สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
1. ผศ.สุลักษม์ ตาฬวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
3. นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
4. นายส าเริง เครื่องไธสง กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นางมุกดา เกตุแก้ว ส านักงานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกรรณิการ์ ความสวัสดิ์ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการชุดที่ 4 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
                      2) สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 3) สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 
1. ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต  ประธานกรรมการ 
2. ดร.ธ ารงศักดิ์ เศวตเลข ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาววิธิพร แก้วเกลี้ยง กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล กองกิจการนิสิต กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกรกนก ถ่ายสูงเนิน สภาผู้แทนนิสิต ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการชุดที่ 5 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  
                      2) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ 3) สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ 
1. นางสาวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กรรมการ 
3. นายสัญชัย ทองขาว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
4. นางคณิศร สัจจะธีระกุล กองกิจการนิสิต กรรมการ 
5. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์ ส านักงานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายศุภณัฐ วรงค์ชยกุล นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 


