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ค าน า 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินภารกิจในการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม สร้างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาติ  มาตลอดและในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ครบรอบปีที่ ๗๒ ของ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ที่มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านท้ังคุณภาพอาจารย์ ทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุน รวมทั้งการบริหารจัดการ เพ่ือการสร้างผลผลิตของทุกภารกิจให้มีคุณภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนของ
สังคมโลก  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งม่ันในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทีเ่ป็นคนเก่ง ดี และงาม พร้อม
ด้วยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม และบุคลิกภาพที่พ่ึงประสงค์ของสังคม พร้อมจะเผชิญกับโลกของการท างาน  
โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้น
เรียนและด าเนินการการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้สังคมความมั่นใจได้ว่าการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีคุณภาพท้ังความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดสอดคล้องเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสังคมต้องการ 

 เพ่ือให้นิสิตทราบและเข้าใจการด าเนินการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คณะอนุกรรมการด้าน
ประสานงานประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต จึงไดจ้ัดท าคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับนิสิตสามารถเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพกิจกรรม
นิสิตและทราบถึงระดับคุณภาพขององค์กรนิสิต ซึ่งจะเป็นรากฐานในการบ่มเพาะคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพพร้อมสู่โลกการท างานในอนาคตต่อไป 
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เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๖ ในช่วงก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างก าลังคนในการ
พัฒนาประเทศทางด้านทางการเกษตรซึ่งเป็นด้านส าคัญของประเทศ จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มี
การพัฒนาวิชาการความรู้ในสาขาต่างๆเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่คุณภาพซึ่งจะเป็นก าลังที่ส าคัญ
ของประเทศ โดยยึดถือเอกลักษณ์ท่ี ส าคัญโดดเด่น และอัตลักษณ์ของนิสิต ดังนี้  
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(Uniqueness of Kasetsart University) 

 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” 

“Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation.” 
 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของ
บุคลากร (Knowledgeable Man) และองค์ความรู้ (Knowledge Body) 
 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) = ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของ
สาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 
 ความกินดีอยู่ดีของชาติ (The Well-being of Nation) = ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) 
ความเข้มแข็งของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคง (Security) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงด้านอาหารของชาติ ซึ่งหมายความครอบคลุมถึงประชาชนและผืนแผ่นดิน 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU : Identity of Kasetsart University) 
 อัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ คุณลักษณะที่บ่งบอก หรือแสดงถึงความเป็นตัวตนหรือ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลของนิสิต คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย
คุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

 
ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 
(Integrity) (Determination) (Knowledge Creation) (Unity) 

 
 ส านึกดี (Integrity) = มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม ได้แก่ มีวินัยในตนเอง 
การหลีกหนีไม่ข้องเก่ียวอบายมุข ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 มุ่งม่ัน (Determination) = มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการ
ท างานและในการปฏิบัติใดๆ ซ่ึงแสดงถึงความพากเพียรพยายาม และมีความอดทนต่อความยุ่งยากหรืออุปสรรค
ทั้งปวง 
 สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) = เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถใน
การสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้มีการสร้างนวัตกรรม มีมุมมองเชิงพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือสร้าง
และคิดท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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 สามัคคี (Unity) = มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณา
การเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 
 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้  

1. มีจิตส านึกด้านคุณธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ 
ประกอบด้วย  การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต เคารพศักดิศรีความเป็น
มนุษย์ มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส านึกความเป็นพลเมืองไทยทีพ่ร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ที่ตนศึกษา และทักษะด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอ่ืน ตลอดจนสามารถประยุกต์วิชาการเพ่ือพัฒนา
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม 

3. มีความรอบรู้และเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

4. รู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
หมายเหตุ : จากท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 

 
 

 
 

 เป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการผลิตบัณฑิตจะประกอบด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็น
หน้าที่ของคณาจารย์ และเมื่ออยู่นอกห้องเรียนเป็นหน้าที่ของกิจกรรมพัฒนานิสิต ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงต้องด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกหลักสูตร ทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ส าหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่งเกิดโดยนิสิตและเพ่ือนิสิต นั้น 
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้นิสิตสามารถด าเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพนิสิต ให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาน อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเพ่ือให้กิจกรรมนิสิตมีแนวทางการด าเนินงานและมีการ
พัฒนาคุณภาพกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คืออะไร 

คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คือ กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมนิสิตที่มีการด าเนินงานตาม
ระบบและแผนที่ได้วางไว้ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตของกิจกรรมที่วางไว้มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่
ต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานและปัจจัยที่มีผลคุณภาพของผลผลิตของกิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการทบทวนและพัฒนากระบวนการด าเนินงานกิจกรรมส่งผลให้ผลผลิตของกิจกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่พึงพอใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกการสร้างคุณภาพบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
 เพ่ือให้องค์กรนิสิตทุกวิทยาเขต มีการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต มีแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมนิสิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้ 

1. สภานิสิตและองค์การบริหารองค์กรนิสิต ทุกวิทยาเขตต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ทุกองค์กรนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต ของวิทยาเขตบางเขนต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โดยทุกสโมสรนิสิตต้องรับการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ส่วนองค์กรนิสิต ชมรมสามารถรับการประเมินได้ตาม
ความสมัครใจ 

3. องค์กรนิสิตทุกวิทยาเขตน ากระบวนการตามวงจร PDCA ไปใช้ในการด าเนินงานในทุกโครงการ/
กิจกรรม โดยทุกชมรม สโมสรวิทยาเขตบางเขน ร่วมส่งอย่างน้อย 1 ผลงาน เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัล
คุณภาพกิจกรรมนิสิต ส าหรับวิทยาเขตอ่ืนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมตามความสมัครใจ  
 
หมายเหตุ :  จากท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557  
  เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

 
 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการเริ่มเปลี่ยนรอบปีการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เป็นปีแรก คือ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งปฏิทินกิจกรรมนิสิตจึงได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม 
เป็นดังนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนานิสติ ตุลาคม 2557 คณะอนุกรรมการประสานงาน 

ด้านการประกันคณุภาพ 
2. ด าเนินการเลือกตั้งผู้น านสิิตชุดใหม่ กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหาร องค์การนสิิต 
3. การชี้แจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพกิจกรรมนสิิต 

และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
31 มีนาคม 2558 คณะอนุกรรมการประสานงาน 

ด้านการประกันคณุภาพ 
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสโมสรนสิิต 

กิจกรรมองค์การนิสิต และจดัส่งให้สภาผู้แทนนิสติและ
ส่งภายในวันท่ี         

22 เมษายน 2558 
องค์การบริหาร องค์การนสิิต
รวบรวมส่งสภาผู้แทนนิสติ 

นโยบายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปฏิทินแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหาร องค์การนสิิต (1 เมษายน 2557 – 30 
มีนาคม 2558) (ผลการด าเนินงานชุดเก่า) 

 

5. ตรวจประเมินคณุภาพการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานสิิต 27 เม.ย.- 1 พ.ค.58 สภาผู้แทนนิสิต   
6. ส่งรายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพ แจ้งให้ผู้น านสิิต และ

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
1-2 สัปดาห์หลังจาก

ตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้น 
สภาผู้แทนนิสิต   

7. ส่งผลงานโครงการรางวลัคุณภาพกิจกรรมนสิิต ส าหรับชมรม/
สโมสรนสิิต (1 องค์กรนสิิต 1 กิจกรรมคณุภาพ) 

3 เมษายน 2558 คณะอนุกรรมการประสานงาน 
ด้านการประกันคณุภาพ 

8. การพิจารณาตัดสินโครงการรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสติ 
ส าหรับชมรม/สโมสรนิสติ (1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรม
คุณภาพ) 

20 เมษายน 2558 คณะอนุกรรมการประสานงาน 
ด้านการประกันคณุภาพ 

9. การมอบรางวัลคณุภาพกิจกรรมนิสิต วันปิดกิจกรรม คณะอนุกรรมการประสานงาน 
ด้านการประกันคณุภาพ 

10. . ผู้น านิสติและผู้เกีย่วข้องวางแผนปรับปรุงการท างานตาม
ผลการตรวจประเมินฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไป (ปคน.01) 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารองค์การนิสติ  
สภาผู้แทนนิสิต สโมสรนสิิต ชมรม 

11. มหาวิทยาลยัจัดประชุมสัมมนาผู้น านิสติ 4 วิทยาเขต พฤษภาคม 2558 คณะอนุกรรมการประสานงาน 
ด้านการประกันคณุภาพ 

12. จดัประชุมสัมมนาเครือข่ายผูน้ านิสิต  
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกดิเครือข่ายการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

มิถุนายน 2558 คณะอนุกรรมการประสานงาน 
ด้านการประกันคณุภาพ 

13. จดัเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สูรุ่่นน้อง เพื่อ
ถ่ายทอดการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้น านิสติในแต่ละปี   

สงิหาคม - ตุลาคม  
255๘ 

สภาผู้แทนนิสิต 

   
 
 
 

กระบวนการคุณภาพพ้ืนฐานที่ต้องการสร้างให้นิสิตและบัณฑิตทุกคนที่ส า เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น าไปใช้ในการท ากิจกรรมของนิสิต หรือในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งชีวิตในการท างาน 
คือ กระบวนการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ ศาสตราจารย์เดมมิ่ง (Deming’s cycle) 
 วงล้อ PDCA เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่สิ้นสุด ถ้ายังไม่เข้าใจลองมาอ่าน
ค าอธิบายกันนะ 

การสร้างทักษะกระบวนการคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1  เตรียมแผนงาน (Plan) ก่อนที่เราจะท ากิจกรรม หรือโครงการต่างๆ เราจะต้องมาวางแผน
กันก่อนว่าเราจะท าอะไรบ้าง ซึ่งวิธีการก็แสนจะง่าย ดังนี้  

 ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมของเราให้ชัดเจน 
 ก าหนดเป้าหมายว่าเมื่อเราท ากิจกรรมเสร็จสิ้น สิ่งที่เราได้จากการท ากิจกรรมนั้นคืออะไร 
 ก าหนดวิธีการท างานว่าเราจะท าอะไรก่อน หรือหลัง อย่างไร 
 

ขั้นตอนที่ 2  ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Do) เป็นขั้นตอนลงมือท างาน 
 เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะท าอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ก็ลงมือท ากิจกรรมของเราตามที่เราวางแผนเอาไว้ได้

เลย 
 แล้วต้องอย่าลืมเก็บข้อมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพตามวิธีการที่ก าหนดไว้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และ
ประเมินผล 

 เพ่ือตรวจสอบดูว่าผลงานที่ลงมือท าไป ได้ผลการท างานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่า 
 มีการประเมินความพึงพอใจเป็นตัววัด ว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจแค่ไหนกับกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) จากผลการตรวจสอบ ถ้าพบว่าเกิดปัญหามี
ข้อบกพร่องขึ้น งานที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือท าไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติตามและแก้ไขตามลักษณะของปัญหา
ที่ค้นพบ คือ 

 ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โดยการมาประชุมร่วมกัน 
 เมื่อหาสาเหตุได้แล้วก็คิดวิธีที่จะแก้ไข 
 และสุดท้ายคือต้องพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

 
 
 

เพ่ือให้สถานที่ท ากิจกรรมขององค์กรนิสิตได้แก่ สโมสร ชมรม กลุ่มกิจกรรมนิสิต มีสภาพแวดล้อมที่ดีมี
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงควรยึดหลักการที่เรียกว่า 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพท าให้การ
ปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยดีมีความปลอดภัย และมีผลเป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ท ากิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม  

 สะสาง 
        หลักการสะสาง : การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก 

ผลจากการด าเนินงาน 
1. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย 
2. มีพ้ืนที่ว่างปฏิบัติงาน 
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
4. ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

หลักการ 5 ส. 
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ผลจากการที่ไม่ด าเนินการ 
1. เสียเวลาค้นหาสิ่งของ 
2. ตรวจสอบยากกว่ามีของที่ต้องการอยู่หรือไม่ 
3. สถานที่ปฏิบัติงานมีน้อย 
4. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล 

 สะดวก    
  หลักการสะดวก : จัดของที่ใช้ให้เป็นระเบียบโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

ผลจากการด าเนินงาน 
1. รักษาคุณภาพต่างๆของสิ่งของต่างๆได้ง่าย   
2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
3. ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้             
4. ตรวจสอบสิ่งของได้ง่ายขึ้น 
ผลจากการที่ไม่ด าเนินการ 
1. ดูแลรักษายาก 
2. เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ   
3. เสียเวลาค้นหา 

 

 สะอาด 
หลักการสะอาด : ท าความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย 
ผลจากการด าเนินงาน 
1. สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับการฝึกปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที 
ผลจากการที่ไม่ด าเนินการ 
1. สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง  
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆช ารุดเสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ 

 

 สุขลักษณะ 
หลักการสุขลักษะ : จัดสถานที่ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือสุขภาพอนามัยของทุกคน 
ผลจากการด าเนินงาน 
1. สถานที่ปฏิบัติงานมีความร่มรื่นปลอดโปร่ง  
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
ผลจากการที่ไม่ด าเนินการ 
1. เกิดมลภาวะต่างๆ  
2. เสียสุขภาพจิต   
3. ไม่กระตือรือร้น 

 

 สร้างนิสัย 
หลักการสร้างนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส แรก จนเกิดทักษะและติดเป็นนิสัยของตนเอง 
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หมายเหตุ 
1. ฝึกทักษะจนติดเป็นนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย และมีวินัย

การปฏิบัติงาน 
2. ค านึงถึงความปลอดภัย และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย      

 

 
 

นิสิตสามารถที่จะน าความรู้และทักษะของกระบวนการ PDCA ไปใช้ในกิจกรรมนิสิตได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ เช่น  

 กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพใน

ระหว่างการศึกษา ปลูกฝังจิตส านึกความมีศักยภาพในการท างานทั้งวิชาการและวิชาชีพ การสร้างอาชีพ 
โดยเฉพาะอาชีพอิสระ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบสามารถน าประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก้ไขปัญหา
ได้ เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) วิชาการวิชาชีพต่างๆ คณิตศาสตร์ บัญชี คอมพิวเตอร์ การประกวด
นวัตกรรม อบรมวิชาการ นิทรรศการวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น 

 กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการเล่นกีฬา ออกก าลังกายเพ่ือการ

ส่งเสริมสุขภาพ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคี ความเสียสละ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไ ด้แก่ กีฬา
ต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพ เช่น โยคะ แอโรบิค เต้นร า เป็นต้น 

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมค่ายอาสา หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ฯลฯ เช่น การออก

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทต่างๆ การบริจาคของให้ผู้ด้อยโอกาส การรณรงค์ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
ลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎศีลธรรม ท า

ความดี มีมารยาทที่ดี และมีคุณสมบัติที่ดีทาง จิตใจ การจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ การอนุรักษ์ 

 

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตเกิดความเข้าใจและ ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ไทย ได้แก่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ร าไทยและการละเล่น) การแสดงแบบเครื่องแต่งกายท้องถิ่น การท า
พิธีบายศรีสู่ขวัญ การร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ และการศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมนสิิตเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพ 
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เพ่ือให้ทราบว่าการที่องค์กรนิสิตที่มีการด าเนินงานตามกระบวนการอย่างมีแบบแผนที่ก าหนด   ตาม

กระบวนการ PDCA ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรม
นิสิตไว้ทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)  
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) 
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C) 
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) 
5. มาตรฐาน 5 ส. 
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ 

        

๑. มาตรฐานด้านการวางแผน (P) มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวอย่างแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดท าแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน 
2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี 
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กรนิสิต และคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณและ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ 
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ : 
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดท าแผนการด าเนินงานในภาพรวมตลอดปีการศึกษาพร้อมทั้งเขียน

รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมที่ชัดเจน 
2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี โดยการเขียนแผนการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้ง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี กับวัตถุประสงค์ ขององค์กร 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และ

ผู้รับผิดชอบ แต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ เพ่ือใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

ท าอย่างไร.....จึงรู้ว่าองคก์รเรามีคุณภาพ 
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5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักฐานการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผน บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี 

 
2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี อย่างน้อยร้อยละ 80 
2) มีการระบุขั้นตอนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนในทุกโครงการ 
3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ 
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิตที่

เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในการจัดท าโครงการ

ครั้งต่อไป 
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ : 
1) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานในแต่ละโครงการกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี 
2) มีขั้นตอนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนทุกโครงการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ

คล่องตัวในการประสานงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีหลักฐานขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เช่น มีหลักฐานจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการที่มีการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมในปีต่อไป 

4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกโครงการ โดยจัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจในแต่ละโครงการกิจกรรมที่มีการด าเนินการ จากกลุ่มกรรมการ และผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานทุกโครงการ โดยมี
รายงานประชุม หรือรายงานอื่นๆ ที่ระบุข้อมูลการน าผลการส ารวจไปปรับปรุงการด าเนินงานจากทุก
โครงการอย่างไร 

 

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C) มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อดังนี้  
เกณฑ์มาตรฐาน : 
1)  มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
2)  มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3)  มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
4)  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่ก าหนด 
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :  
1) มีการด าเนินงาน เพ่ือการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร โดยมีการ

ก าหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผล หรือมีการก าหนดรูปแบบ แนวทาง 
และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลที่ชัดเจน เช่น รายงานการประชุม แบบประเมิน 
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

2)  มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแนวทางท่ีวางไว้จากข้อ 1 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3) มีการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการ

ตรวจสอบฯ 
4) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อ

รองรับการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของแต่ละองค์กร 
 

4.  มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A) มีเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1) มีการจัดท าแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน 
2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่ก าหนด 

 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :  
1) มีการจัดท าแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ปคน.

01 โดยน าประเด็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ร่วมกันจัดท า
แนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานในรอบปีต่อไป ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละองค์กร 

2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่ก าหนด ตามกรอบ
ระยะเวลาที่สภาผู้แทนนิสิตก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 

 
5) มาตรฐาน 5 ส. มีเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1) มีกลไกในการด าเนินกิจกรรม 5 ส. 
2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างน้อย 3 ส. แรก เป็นประจ าและสม่ าเสมอ 
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1) มีการด าเนินการ 5 ส. ก าหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรม 5 ส. สร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรม 5 
ส. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการกิจกรรม 5 ส. และมีการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ 
- สะสาง คือ ขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก 
- สะดวก คือ จัดของที่ใช้ให้เป็นระเบียบโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
- สะอาด คือ ท าความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย  
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- สุขลักษณะ คือ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติ ในการจัดสถานที่ฝึก
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน 

- สร้างนิสัย คือ การสร้างนิสัยจนเกิดทักษะและติดเป็นตัวตนของนิสิตเอง 
2) มีการก าหนดรูปแบบการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเฉพาะ 3 ส. แรก เป็นประจ าและ

สม่ าเสมอ หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง เช่น การแบ่งเวรกันเป็นผู้ตรวจสอบการสะสาง ความสะดวก 
และความสะอาดขององค์กรในทุกๆ เดือน เป็นต้น 

 
6) มาตรฐานการเงินงบประมาณ มีเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2) มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท 
3) มีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด 
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :  
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้น านิสิตก าหนดกรอบแผนการบริหารจัดการทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอส าหรับการ
บริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการ
เงินอย่างเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีแผนใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม 

2) มีการจัดท าข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพ่ือผู้น านิสิตสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ว่าสามารถใช้เงินตามแผนหรือไม่ และเงินกับกิจกรรมใด มี
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานอย่างไร มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร เพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมตามแผนหรือจัดหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

3) มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภทให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้
ทุน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีข้อมูลรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เ พ่ื อ ใ ห้ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พข อ ง อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต  จ า ก ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายดังนี้ 
 

 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงการด าเนินโครงการเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินโครงการอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินโครงการอยู่ในระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
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ระดับคุณภาพขององค์กรนิสิตใช้วิธีการเทียบผลการด าเนินงานในทุกมาตรฐานทั้ง 6 มาตรฐาน จ านวน 
21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยให้คะแนนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

(ข้อ) 
คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 

 ผลการด าเนินงาน 
(ข้อ) 

คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 

1 ข้อ 0.24  11 ข้อ 2.62 
2 ข้อ 0.48  12 ข้อ 2.86 
3 ข้อ 0.71  13 ข้อ 3.10 
4 ข้อ 0.95  14 ข้อ 3.33 
5 ข้อ 1.19  15 ข้อ 3.57 
6 ข้อ 1.43  16 ข้อ 3.81 
7 ข้อ 1.67  17 ข้อ 4.05 
8 ข้อ 1.90  18 ข้อ 4.29 
9 ข้อ 2.14  19 ข้อ 4.52 

10 ข้อ 2.38  20 ข้อ 4.76 
   21 ข้อ 5.00 

 
ตัวอย่าง ผลการด าเนินงานขององค์กรนิสิตในแต่ละมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 

มาตรฐาน จ านวนข้อที่ท าได้ 
มาตรฐานที่ 1 4 ข้อ 
มาตรฐานที่ 2 5 ข้อ 
มาตรฐานที่ 3 3 ข้อ 
มาตรฐานที่ 4 2 ข้อ 
มาตรฐานที่ 5 2 ข้อ 
มาตรฐานที่ 6  3 ข้อ 
รวมทุกมาตรฐาน 4+5+3+2+2+3 = 19 ข้อ 
คะแนนท่ีได้ (21 ข้อ ได้ 5 คะแนน) 
 

(19 x 5)/21 = 4.52 คะแนน 
ระดับคณุภาพดีมาก 
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การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ถือว่าเป็นรายงานประจ าปีขององค์กร ซ่ึงเล่าเรื่องราวขององค์กร
นิสิตในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้สนใจและผู้ประเมินองค์กรนิสิต ได้ทราบความเป็นมา จุดมุ่งหมาย การด าเนินงาน 
แผนงาน และผลการด าเนินงานในรอบปีขององค์กร รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดในรอบปี ข้อคิดที่ควรพัฒนาปรุงปรุง
เพ่ือให้รุ่นต่อไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการได้อย่างมีทิศทางและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 บทที่ 1 บทน า 
- ความเป็นมาอย่างพอสังเขป 
- ปรัชญา ปณิธาน (ถ้ามี) 
- วัตถุประสงค์ ภารกิจ 
- โครงสร้างองค์กร 
- แผนงานประจ าปี 
 

บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี (รายโครงการ/กิจกรรม)  
- สรุปแผน – ผล การบรรลุวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
- ข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไป 
- รายงานการใช้เงิน ได้แก่ รายรับ – รายจ่าย 
- ภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

 

 บทที่ 3 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
 

 บทที่ 4 สรุปถอดบทเรียน 
- ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Out put) /ความภาคภูมิใจ 
- สรุปสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรมในรอบปี 
- สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงในการจัดกิจกรรมปีต่อไป 
- ข้อเสนอแนะ (กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงานใหม่) 

 

 ภาคผนวก 
- ค าสั่งแต่งตั้ง ค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- แบบฟอร์มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกนัคุณภาพ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานดา้นการประกันคุณภาพ 
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20 
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22 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ 
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แบบ กนส.1 

แบบขออนุมัติจัดท าโครงการและเบิกเงินบ ารุงกิจกรรมนิสิต 
 

ช่ือองค์กรกิจกรรมนิสติ………………………………………………………………………………………………………….…….……………..….. 
ที่ออกหนังสือ..........................................................วันท่ี................เดอืน............................................พ.ศ. ................................ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าโครงการและเบิกเงินบ ารุงกิจกรรมนสิิต 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองกิจการนสิติ 
 
          ด้วย...........................................................................มคีวามประสงค์จะจัดโครงการและขอเบกิเงินบ ารุงกิจกรรมนิสติ   
เพื่อใช้ในโครงการ............................................................เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น................บาท (................................................) 
พร้อมแนบรายละเอียดโครงการและขอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ.......................จ านวน 3 คน ได้แก่ 

1. ................................................................................(เหรญัญิกองค์กร) 
2. ................................................................................(ประธานองค์กร) 
3. ................................................................................(อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กร) 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและขอถัวจ่ายทุกรายการ พร้อมนี้ขอยืมเงินเพื่อน าไปใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดย
มอบหมายให้ นาย/น.ส....................................................................เลขประจ าตัวนิสติ.......................................... 
นิสิตคณะ........................................................ต าแหน่งในองค์กร............................................................เป็นผู้ยมืเงิน ซึ่งได้แนบ
สัญญายืมเงินจ านวน 3 ฉบับมาพร้อมนี้แล้ว 

 
(...........................................................) 

ประธานองค์กรกิจกรรมนสิิต 
วันท่ี........................................... 

 
(............................................................) 

นิสิตผูย้ืม 
วันท่ี............................................. 

 
(.....................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
วันท่ี............................................ 

ส่งงานธุรการกองกิจการนิสิต 
1  เรียน  ประธานสภาผู้แทนนสิิต 
            ได้ตรวจสอบแล้ว 

  
(............................................................) 

นายกองค์การบริหาร องค์การนิสติ 
วันท่ี................................................. 

2  เรียน  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนสิติ 
            เพื่อโปรดพิจารณา 

 
(.............................................................) 

ประธานสภาผู้แทนนิสิต 
วันท่ี................................................... 

3  เรียน  หัวหน้างานการเงิน 
            เพื่อโปรดพิจารณา 

 
(.....................................................) 

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต 
วันท่ี............................................. 

4  เรียน  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
            เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
 
(................................................................) 

หัวหน้างานการเงิน กองกิจการนิสติ 
วันท่ี................................................. 

5               
 

 ........................................................ 
(นายประหยดั  สุตเศวต) 

ผู้อ านวยการกองกิจการนสิิต 
วันท่ี.................................................. 

      

หมายเหตุ  ในเอกสารฉบบันี้ถือว่านิสิตผูย้ืมเงินรบัทราบว่าจะต้องน าใบส าคัญคู่จา่ยที่ถูกต้อง พร้อมเงินเหลือจ่าย ส่งใช้ภาย 30 วัน 
นับแต่วันที่เสรจ็สิ้นโครงการ หากไม่ส่งตามก าหนด ผูย้ืมยินยอมชดใช้จ านวนเงินท่ียืมไป 

ตัวอย่างแบบขออนุมัติจดัท าโครงการและเบิกเงินบ ารุงกิจกรรมนิสิต (กนส.1) 
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รายละเอียดโครงการ 
 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย).……………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................... 
ชื่อองค์กรกิจกรรม (ภาษาไทย).……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
ชื่อองค์กรกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................... 
นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………………............... โทร………………………………………………………………… 
อาจารย์ที่ปรกึษาโครงการ……………………………………………………………………………………………………………….………………..……… 

ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมวชิาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ 
                    กิจกรรมกฬีาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
                       กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
                    กิจกรรมรกัษาสิ่งแวดล้อม 

  กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ( I D K U ) คือ 
   ส านึกดี (Integrity)      มุ่งมั่น (Determination)     สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)      สามัคคี (Unity) 

หลักการและเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……..……… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนนิสิตที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการ………………………..คน 
วันที่ปฏิบัติงาน……….........………………………………………………………………………………………………………………………...………………..… 
สถานที่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………… 

ความเสี่ยง (ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้).………………………………….........................……………………..…………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..… 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (แนวทางในการบริหารจดัการให้โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยงลดลง) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………… 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…. 
2………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
4................................................................................................................................................................................................... 
5...................................................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วันท่ี งานท่ีต้องท า ผู้รับผิดชอบ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…. 
2………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
4................................................................................................................................................................................................... 
5...................................................................................................................................................................................................... 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินโครงการ  
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…. 
2………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
การประเมินผลโครงการ 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…. 
2………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ…............................................................................................................................................. 
- ค่าตอบแทน   ได้แก ่ ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุ         ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดสุ านักงาน วัสดุก่อสร้าง โฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าใช้สอย      ได้แก ่ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงต่างๆ ค่าเช่า  ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  

    และค่าจา้งเหมาจ่าย  
 

มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ้
ล าดับ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      

 รวม     
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รวมเป็นเงินท้ังสิ้น..............................บาท (……………………………….………………...............................) 
 

....................................................... 
(.......................................................) 

ประธานโครงการ 

....................................................... 
(.........................................................) 

ประธานองค์กรกิจกรรมนสิิต 
       

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและวิธีการประเมินผล 
      (ข้อ 1 - 5 ตอบใน กนส.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ) 
 

1. ด าเนินงานได้ตามก าหนดการหรือไม ่
2. ด าเนินงานภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม ่
3. ด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
4. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม ่
5. ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร  

(ให้แนบตัวอย่างแบบประเมินโครงการมากับ กนส.1) 
 

(ข้อ 6 – 9 แนบมากับ กนส.1) 
6. ต้องออกบตัรผ่านกิจกรรมให้แกผู่้เข้าร่วมโครงการทุกคน 

พร้อมแนบตัวอย่างบัตรผ่านกิจกรรมมากับ กนส.1 
7. ก าหนดการ 
8. เอกสารการเทียบคา่รหสัโครงการและช่ัวโมงกิจกรรม 
9. รายชื่อคณะท างานโครงการ 

 

(ข้อ 10 - 14 แนบมากับ กนส.2) 
10. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ชุด 
11. จดัท ารายชื่อคณะท างาน และผู้เขา้ร่วมโครงการ บันทึกในไฟล์ Excel ในรูปแบบ CD 1 แผ่น ส่งที่หน่วย

ประมวลผลกิจกรรมเสรมิหลักสูตร (พร้อมส าเนา กนส.1 จ านวน 1 ชุด) 
12. สรุปประเมินผลโครงการ 
13. ภาพถ่ายกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ภาพ 
14. รายงานการประชุม 2 ช่วง ดังนี้ 

14.1 รายงานการประชุมก่อนปฏบิัติโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
14.2 รายงานการประชุมหลังเสรจ็สิ้นโครงการ โดยขอให้มีหัวข้อเรือ่งดังต่อไปนี้อยู่ในรายงาน 
        - สรุปประเมินโครงการ 
        - ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
        - รับรองรายชื่อคณะท างานและผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
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ก าหนดการ 
โครงการ................................................................................................ 

วันที่............................................................ 
สถานที่.................................................................................................. 

 
วัน/เวลา รายการ/รายละเอียด 

7.00 - 7.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน  (ตวัอย่าง) 
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แบบยืนยันการร่วมเดินทางของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
วันท่ี ................................................................... 

 
เรื่อง  ยืนยันการร่วมเดินทางเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

เรียน  รองอธิการบดฝี่ายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ 
 
  ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. 
ต าแหน่ง........................................................สังกัดกอง/ส านัก/สถาบนั/คณะ...................................................................................... 
ยินดีร่วมเดินทางเพื่อควบคุมดูแลนิสิตออกปฏิบตัิโครงการ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ของชมรม/สโมสรนิสติ....................................................................ระหว่างวันท่ี................................................................................. 
ถึงวันท่ี...............................................ณ..........................................................หมู่บ้าน......................................................................... 
ต าบล.....................................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
        ลงนาม............................................................... 
                (.............................................................) 
             ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต / อาจารย์ที่ปรึกษา  
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ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................................................... 
ช่ือโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................................ 
จัดโดย ชมรม/สโมสรนิสติ (ภาษาไทย)............................................................................................................................................... 
จัดโดย ชมรม/สโมสรนิสติ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................... 
รหัสกิจกรรม  
สถานท่ีปฏิบัติงาน........................................................................................................................................................................... 
วันท่ีปฏิบัติงาน.......................................................................................................................................................................... 
โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่มุง่เน้นพัฒนานิสิตด้าน 
 
 

รหัส 51   ก าหนดให้นิสติเข้าร่วม................... ชม. 
                 เลือกเข้าร่วม 

 

รหัส 52            กิจกรรมมหาวิทยาลยั..................ชม. 
                          กิจกรรมเพื่อสังคม........................ชม. 
                          เสรมิสรา้งสมรรถนะ 

 

ด้าน คณะท างาน ผู้เข้าร่วม  ด้าน คณะท างาน ผู้เข้าร่วม 
 คุณธรรม จริยธรรม    คุณธรรม   
 วิชาการและวิชาชีพ    การคิดและการเรียนรู ้   
 บุคลิกภาพ    ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
 สุขภาพ    สุขภาพ   

รวม   รวม   
            ศิลปวัฒนธรรม 
            สิ่งแวดล้อม (UI Green) 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวนสิิต 
(ส าคัญมาก) 

ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) คณะ/ช้ันปี 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

          (ส่งคืนพร้อม กนส.2) 
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แบบ 8500                                    
สัญญาการยืมเงิน 

 
 

 
ยื่นต่อ.......................................................................................................................(1) 

 
เลขที่.................................... 

วันครบก าหนด 
............................................. 

 
ข้าพเจ้า................................................................................ต าแหน่ง................................................................................... 
สังกัด.........................................................................................จังหวัด................................................................................ 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.........................................................................................................................................(2) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 
(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท) 

 
 

................................................ 
              ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)ี  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วันที่
ได้รับเงินนี้  ถ้าข้าพเจา้ไม่สง่ตามก าหนด ข้าพเจ้ายนิยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินทีย่ืมไปจนครบถ้วนได้ทนัที 

 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
 
เสนอ.......................................................................................................(4) 
             ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนมุัติให้ยืมตามใบยมืฉบับนี้ได้  จ านวน......................................................บาท 
(..............................................................................................................) 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่................................................................... 

 

ค าอนุมัต ิ

             อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน...............................................................บาท 
(................................................................................................................) 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
 

ใบรับเงิน 
 

            ไดร้ับเงินยืมจ านวน............................................บาท  (.......................................................................................) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
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แบบ 8500  
สัญญาการยืมเงิน 

 
 

 
ยื่นต่อ.......................................................................................................................(1) 

 
เลขที่.................................... 

วันครบก าหนด 
............................................. 

 
ข้าพเจ้า................................................................................ต าแหน่ง................................................................................... 
สังกัด.........................................................................................จังหวัด................................................................................ 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.........................................................................................................................................(2) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 
(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท) 

 
 

................................................ 
              ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)ี  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วันที่
ได้รับเงินนี้  ถ้าข้าพเจา้ไม่สง่ตามก าหนด ข้าพเจ้ายนิยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินทีย่ืมไปจนครบถ้วนได้ทนัที 

 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
 
เสนอ.......................................................................................................(4) 
             ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนมุัติให้ยืมตามใบยมืฉบับนี้ได้  จ านวน......................................................บาท 
(..............................................................................................................) 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่................................................................... 

 

ค าอนุมัต ิ

             อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน...............................................................บาท 
(................................................................................................................) 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
 

ใบรับเงิน 
 

            ไดร้ับเงินยืมจ านวน............................................บาท  (.......................................................................................) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
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แบบ 8500  
สัญญาการยืมเงิน 

 
 

 
ยื่นต่อ.......................................................................................................................(1) 

 
เลขที่.................................... 

วันครบก าหนด 
............................................. 

 
ข้าพเจ้า................................................................................ต าแหน่ง................................................................................... 
สังกัด.........................................................................................จังหวัด................................................................................ 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.........................................................................................................................................(2) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 
(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท) 

 
 

................................................ 
              ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)ี  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วันที่
ได้รับเงินนี้  ถ้าข้าพเจา้ไม่สง่ตามก าหนด ข้าพเจ้ายนิยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินทีย่ืมไปจนครบถ้วนได้ทนัที 

 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
 
เสนอ.......................................................................................................(4) 
             ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนมุัติให้ยืมตามใบยมืฉบับนี้ได้  จ านวน......................................................บาท 
(..............................................................................................................) 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่................................................................... 

 

ค าอนุมัต ิ

             อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน...............................................................บาท 
(................................................................................................................) 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
 

ใบรับเงิน 
 

            ไดร้ับเงินยืมจ านวน............................................บาท  (.......................................................................................) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่.................................................................. 
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 แบบ กนส.2 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการและค่าใชจ้่าย 

 
ช่ือองค์กรกิจกรรมนิสติ...............………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
เรื่อง  รายงานค่าใช้จ่ายและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการกองกิจการนสิติ 
 
          ตามที่ (ช่ือองค์กร)....................................................................................................................................................ได้รับ
อนุมัติด าเนินโครงการ...............................................................  ปฏบิัติงานระหว่างวันท่ี.............................................................. 
ณ........................................................................ไดร้ับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงิน....................................................บาท 
บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิน้ลงแล้ว ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น..............................................บาท    
มีเงินเหลือจา่ยเพื่อส่งคืน เป็นเงิน...............................บาท จึงขอรายงานผลการด าเนินงานและค่าใช้จ่าย พร้อมส่งหลักฐาน        
การจ่ายเงินจ านวน..........................ฉบับ มาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 
 

 
 

(................................................................) 
ประธานโครงการ 

วันท่ี.................................................... 

 
 

(..............................................................) 
ประธานองค์กรกิจกรรมนสิิต 

วันท่ี................................................ 

 
 

(.........................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

วันท่ี........................................... 
 ส่งงานธุรการ กองกจิการนิสิต   

 
 
 
(................................................................) 

 นายกองค์การบริหาร องค์การนิสติ 
วันท่ี.................................................... 

 
 
 
(...............................................................) 

ประธานสภาผู้แทนนิสิต 
วันท่ี..................................................... 

 
 
 
(.......................................................) 

 หัวหน้างานกิจกรรมนสิิต 
วันท่ี.................................................. 

 
เรียน  ผู้อ านวยการกองกิจการนสิติ 
        เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ  
ได้ตรวจสอบใบส าคัญเป็นการถูกตอ้งแล้ว 
 
 
(................................................................) 

หัวหน้าหน่วยการเงิน 
วันท่ี.......................................... 

 
 
                
 

................................................ 
(นายประหยดั  สุตเศวต) 

ผู้อ านวยการกองกิจการนสิิต 
วันท่ี................................................. 

 
                  

 
 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการด าเนินโครงการและค่าใช้จ่าย  (กนส.2) 
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การรายงานผลการด าเนินโครงการและค่าใชจ้่าย 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)...……………………………………………………………………………………………………….………………………………... 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................ 

ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสิต (ภาษาไทย)....……………………………………………………………………………………………………….………………. 

ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสิต (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี.………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สถานที่ปฏิบัติงาน ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
1. จ านวนเงินท่ีได้รับอนมุัต.ิ.....................................บาท 
2. จ านวนที่ใช้จ่ายไปท้ังสิ้น.......................................บาท ประกอบด้วย 

2.1  หมวดค่าวัสด ุ  เป็นเงิน...........................บาท 
2.2  หมวดค่าใช้สอย  เป็นเงิน...........................บาท 
2.3  หมวดค่าตอบแทน  เป็นเงนิ...........................บาท 
2.4  หมวดค่าครุภณัฑ ์  เป็นเงิน...........................บาท 

3.  จ านวนเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งคืน........................................บาท 
4.  หลักฐานการจ่ายเงินจ านวน............................................ฉบับ 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จการประเมนิผล (โปรดประเมินตามความเป็นจริง) 
1. ด าเนินงานได้ตามก าหนดการหรือไม ่

O ไม่เป็นไปตามก าหนดการ เนื่องจาก..................................................................................................      
O เป็นไปตามก าหนดการ 

2. ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้หรือไม ่
O ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ เนื่องจาก.........................................................................................................      
O บรรลุวัตถุประสงค ์ 

3. ด าเนินงานภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม ่
O งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก...................................................................................................... 
O เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนด 

4. นิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ 
O ไม่เป็นไปตามก าหนด คือมีนิสิตเข้าร่วม............................คน 
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O เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
5. ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร 

O น้อยที่สุด O น้อย   O ปานกลาง  O มาก  O มากที่สุด 

ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
               
       (........................................................) 
                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             วันท่ี.................................................. 
หมายเหตุ :    เอกสารที่ต้องแนบ 

1. รายเซ็นช่ือผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ชุด 
2. กนส.1 ท่ีอนุมัติแล้ว และ กนส.2 
3. ใบเสร็จรับเงินและใบส าคญัรับเงินต่างๆ 
4. ใบส าคัญรับเงิน (ส าหรับเบิกเงินท้ังโครงการ) 
5. สัญญายืมเงิน 
6. แบบ บจ.2  
7. สรุปประเมินผลโครงการ จ านวน 1 ชุด (แบบสอบถามประเมินผลโครงการ) 
8. ภาพถ่ายกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ภาพ (ติดกระดาษ A 4) 

 
 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ............................................................................................................. 

- ค่าตอบแทน   ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุ         ได้แก่  ค่าอาหาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดสุ านักงาน วัสดุก่อสร้าง โฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าใช้สอย      ได้แก่  ค่าซ่อมแซมและบ ารุงต่างๆ ค่าเช่า  ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 

                             ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าจ้างเหมาจ่าย 
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 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ้
ล าดับ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

 รวม     
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น................................บาท (……………………………………………………………................................) 
 
 

 
 (................................................) 

ประธานโครงการ 

 
(................................................) 
ประธานองค์กรกิจกรรมนสิิต 
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แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (ปคน.01) 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………… 
รายงาน ณ วันที่ ....................................................................... 
ปรับปรุงครั้งท่ี ........................................................................... 

 
1.จุดที่ควรปรับปรุง 2.ข้อ เสนอ แนะ 3.การวิเคราะห์ตนเอง 4.แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ(KPI) 
๖. ระยะเวลาด าเนินการตาม

รอบปีการศึกษา 2557  
(ระบุช่วงการด าเนินงาน 1 

เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 58) 

7.งบประมาณ 8. 
ผู้รับผิดชอบ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 

ตัวอย่าง แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (ปคน.01) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (ปคน.02) 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………… 
รายงาน ณ วันที่ ....................................................................... 
ปรับปรุงครั้งท่ี ........................................................................... 

 
1.จุดที่ควรปรับปรุง 2.ข้อเสนอแนะ 3. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(KPI) 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามรอบปีการศึกษา 2557  
6. ผลการด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานที่แล้วเสร็จ) 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ตัวอย่าง ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน (ปคน.02) 
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ตัวอย่างแบบรายงานแผนและผลการด าเนินงานประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

แผน/
ผล 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ ความ
สอดคล้อง

ตาม
วัตถุประสงค ์

ความสอดคล้องตามอตัลักษณ์ มก. 
มีจิตส านึก

ด้าน
คุณธรรม 

มีหลัก
คิด 

มีความ
รอบรู้และ
เท่าทันฯ 

รู้รัก
สามัคคี 

1 ประกวดแบบเส้ือรุ่นและ
แบบเหรียญรุ่น KU 74 

 แผน ม.ค. 57 – 
ก.พ. 57 

- จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

15,000 
 

      

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐) 

- ความพึงพอใจของผู้จัดท า
โครงการ 

อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐) 

- นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐) 

ผล 28 ก.พ. 
57 

- จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

มีนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการท้ังสิ้น 39 คน 

15,017       

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

อยู่ในเกณฑ์ดี  มีคะแนน
เฉลี่ยท่ี 4.06 

- ความพึงพอใจของผู้จัดท า
โครงการ 

อยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนน
เฉลี่ยท่ี 4.14 

- นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

อยู่ในเกณฑ์ดี  ระดับ
คะแนนเฉลี่ยท่ี 4.19 

2 จัดท าเหรียญรุ่น KU 74  แผน           
ผล          

3   แผน           
ผล          
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 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุมทั่วไป 
 

รายงานการประชุม.......................................... 
ครัง้ที่......./................ 

เมื่อวันที่................................................... 
ณ ..................................................... 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม     (สังกัด)   (ต าแหน่ง)  

1. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  ประธาน 
2. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล)..........................  (คณะ/ภาควิชา)  กรรมการ 
3. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  กรรมการ 
4. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  กรรมการ 
5. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  เลขานุการ 
6. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล)........................... (คณะ/ภาควิชา)  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  (คณะ/ภาควิชา) (ต าแหน่ง)..................................... 
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  (คณะ/ภาควิชา) (ต าแหน่ง)..................................... 
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  (คณะ/ภาควิชา) (ต าแหน่ง).................................... 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........  
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........  
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........  

 
เริ่มประชุมเวลา……………. น.  
 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี............../...........เมื่อวันที่.............................................
ให้ที่ประชุมรับรอง 
    มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
     

วาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
          3.1............................................................................................................................. ......................... 
               ................................................................................................................................................................................ 
         มติ  ที่ประชุม............. 
          3.2......................................................................................................................................................  
               ................................................................................................................................................................................ 
         มติ  ที่ประชุม............. 

วาระท่ี 4     เรื่องพิจารณา 
4.1........................................................................................................................... ...................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.2........................................................................................................................... ...................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

วาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
5.1........................................................................................................................... ...................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
  มติ  ที่ประชุม………. 

5.2........................................................................................................................... ...................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
  มติ  ที่ประชุม………. 

เลิกประชุมเวลา…………………. น. 
 
 
 
   (...........................................)       (...........................................)  
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม  
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 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุมการด าเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิต 
 

รายงานการประชุม.......................................... 
ครั้งที.่....../................ 

เมื่อวันที่................................................... 
ณ ..................................................... 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม     (สังกัด)   (ต าแหน่ง)  

1. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  ประธาน 
2. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล)..........................  (คณะ/ภาควิชา)  กรรมการ 
3. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  กรรมการ 
4. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  กรรมการ 
5. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล).......................... (คณะ/ภาควิชา)  เลขานุการ 
6. นาย/น.ส.........(ชื่อ-สกุล)........................... (คณะ/ภาควิชา)  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  (คณะ/ภาควิชา) (ต าแหน่ง)..................................... 
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  (คณะ/ภาควิชา) (ต าแหน่ง)..................................... 
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  (คณะ/ภาควิชา) (ต าแหน่ง).................................... 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........  
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........  
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................  สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........  

 
เริ่มประชุมเวลา……………. น.  

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................... 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่............../...........เมื่อวันที่....................... 
จ านวนรวม....หน้า โดยมีรายละเอียดดังในเอกสาร 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข/มีข้อแก้ไข ดังนี้  
 หน้าที่........ 
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วาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)  

     3.1....................................................................................................................................... .................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 มติ  ที่ประชุม............. 

     3.2............................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 มติ  ที่ประชุม............. 

วาระท่ี 4     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

4.1 .............................................................................................................. ................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................... 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

4.2.................................................................... .......................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5    เรื่องพิจารณา 

  5.1 แนวทางและการวางแผนการด าเนินโครงการกิจกรรม 
 ............................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................... 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................. 

 5.2 การมอบหมายงานให้คณะท างาน 
 ............................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................... 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................. 

 5.3 การติดตามผลการด าเนนิงานและสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
  ตามที่สโมสร/ชมรม...............................................................ได้จัดท าโครงการ...................................................
ระหว่างวันที่.........................................................ณ.................................................................................................บัดนี้ การด าเนิน
โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเปน็ที่เรียบร้อยแลว้ ซึ่งคณะท างานได้จัดท าแบบประเมินโครงการเพ่ือประเมินระดับความพึง
พอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยประเมินระดับที่คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการด าเนินโครงการในครั้ง
นี้ มีคะแนนเฉลี่ย........................อยู่ในระดับ  มากที่สุด  มาก    ปานกลาง    น้อย   น้อยที่สุด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
  (ตารางสรุปแบบประเมินโครงการ) 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................ 
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 5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการครั้งต่อไป 
  จากผลการด าเนนิโครงการในครั้งนี้ คณะท างานพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดท า
โครงการครั้งต่อไป ดังนี ้

1) ............................................................................................................................................................................ 
2) ............................................................................................................................................................................ 
3) ............................................................................................................................................................................ 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

 5.5 รับรองรายชื่อคณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ 
  โครงการ....................................................................ระหวา่งวันที.่......................................ณ............................... 
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิน้...............................คน ประกอบด้วย คณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยที่ประชุม
พิจารณารับรองรายชื่อคณะท างานและผู้เข้ารว่มโครงการ ดังนี ้

 คณะท างาน 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต คณะ/ชั้นป ี
1    
2    
3    

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต คณะ/ชั้นป ี
1    
2    
3    

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

วาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             6.1............................................................................................................................. .......................... 
             ................................................................................................................................................................................. 
          มติ  ที่ประชุม………. 
             6.2......................................................................................................................................................  
              ................................................................................................................................................................................ 
          มติ  ที่ประชุม………. 

เลิกประชุมเวลา…………………. น. 

 
   (...........................................)       (...........................................) 
   อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม...............................     ผู้จดรายงานการประชุม  
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ตัวอย่างรายการหลักฐานตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน หลักฐาน 
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)  
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดท าแผนและมีหลักฐานหรือ
รายงานการประชุมที่ชัดเจน 

รายงานการประชุม 

2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี เอกสารแผนงานปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี 
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
ขององค์กรนิสิต และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

เอกสารแผนงานปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี 
4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ก าหนด
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในที่
ชัดเจน ครบทุกโครงการ 
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายงานการประชุม 

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัตติามแผน (D)  
1) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

จ านวนรายงานสรุปโครงการต่างๆ 

2) มีการระบุขั้นตอนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน
ทุกโครงการ 

ขั้นตอนการท างาน/แผนงาน/สรุปโครงการ
ต่างๆ 

3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เช่น จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณ
ที่ใช้จริงในทุกโครงการ 

ใบลงทะเบียน/ใบเสร็จต่างๆ/สรุปการใช้จ่าย 

4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ 
อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิตที่เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้ารว่ม หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ

แบบประเมินความพึงพอใจ 

5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงานในการจัดท าโครงการครั้งต่อไป 

จ านวนรายงานสรุปโครงการต่างๆ 

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)  
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้มีการ

ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน/ก าหนดแผนการติดตาม/รายงาน
การประชุม 

2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สรุปผลรายงานการติดตาม 

3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
4) มีการจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) และจัดส่งให้สภา เล่ม SAR และบันทึกส่งสภาผู้แทนนิสิต 



48 
 

เกณฑ์มาตรฐาน หลักฐาน 
ผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่ก าหนด 
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)  
1) มีการจัดท าแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผล
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

แนวทาง/โครงการที่พัฒนาจากผลประเมินปี
ที่ผ่านมาส าหรับองค์กรที่ไม่มีการประเมินมา
ก่อนแสดงแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมมี
การพัฒนาจากปีท่ีแล้ว 

2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิต
ภายในเวลาที่ก าหนด 

บันทึกส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาให้สภา
ผู้แทนนิสิต 

5. มาตรฐาน 5 ส.  
1) มีกลไกในการด าเนินกิจกรรม 5 ส. แต่งตั้ง/มอบหมายผู้ดูแล 5 ส/ตารางก าหนด

ผู้รับผิดชอบประจ าวัน/แผนการด าเนินการ 5 
ส. ขององค์กร 

2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างน้อย 3 ส. แรก 
เป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม     
3 ส. 

6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ  
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

แผนการหารายได้-แผนการใช้เงิน/ระเบียบ
การใช้เงิน 

2) มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/
สโมสรทุกประเภท 

รายงานทรัพย์สินและสินทรัพย์/รายงานการ
ประชุมเรื่องรายงานการเงิน 

3) มีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้ที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่
ก าหนด 

บันทึกส่งรายงานการเงิน 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเอกสารแนวปฏิบัติที่ด ี
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ตัวอย่างปฏิทินกจิกรรม คณะวนศาสตร ์
 

มิถุนายน 2013 
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร์ วันเสาร์ 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

สัมมนาสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร ์ 1. ท าบุญสโมสรนสิิตคณะวนศาสตร ์
2. โครงการสูร่ั่วนาตาล 

1. ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีท่ี… 
2. ตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายนสิติคณะวนศาสตร ์

9 10 11 12 13 14 15 
วันอ้อมกอดนนทร ี 1. เปิดภาคเรียน 

2. ประชุมรุ่น 
วนศาสตร ์76 

ประชุมรุ่น 
วนศาสตร ์76 77 78 

อบรมพยาบาลเบื้องต้น โครงการก้าวแรกสู่ป่าไม ้ สอนน้องร้องเพลง มก. รับน้องตามครรลองวนา 

16 17 18 19 20 21 22 
สรุปโครงการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย

นิสิตคณะวนศาสตร ์
ถ่ายทอดท านอง สอนน้องร้องเพลง 

คณะวนศาสตร ์
ถ่ายทอดท านอง สอนน้องร้องเพลงคณะ 

วนศาสตร ์
สอนน้อง ร้องเพลง มก 

23 24 25 26 27 28 29 
ถ่ายทอดท านอง สอนน้องร้องเพลง 

คณะวนศาสตร ์
ถ่ายทอดท านอง สอนน้องร้องเพลง 

คณะวนศาสตร ์
*วันเชิดชูเกียรตินสิิต เรียนด ี Freshy Day&Night 

30 Notes: 
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ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
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โครงการ วนกรจิตอาสา (ตอน สร้างรอยย้ิม ปันน้ าใจ สู่สังคม) 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2556 

Forester charity (sharing and bring smile to people) 
1. รหัสโครงการ  
 

2. ชื่อโครงการ วนกรจิตอาสา (ตอน สร้างรอยยิ้ม ปันน้ าใจ สู่สังคม) ประจ้าปีการศึกษา 2556  
 

3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาคณะวนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้มี

ความรู้คู่คุณธรรม  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านป่าไม้ ตามแนวพระราชด าริ

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาสังคม  
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวนศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล และรักษา

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และสร้างภาคีเครือข่ายด้าน วนศาสตร์ในระดับชาติและ

นานาชาติ  
 

4. หลักการและเหตุผล  
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการศึกษาเล่าเรียน คือการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย

มุ่งหวังให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ที่ส าคัญคือ การมีสุขภาพที่ดี ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่
อย่างสม่ าเสมอ     มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจิตส านึกที่ดี มีจิตอาสา เสียสละ อดทน ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่
ภายใต้กฎหมาย และสร้างคุณงามความดีให้แก่สังคม  

จิตอาสา เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้กับนิสิต ให้มีความเข้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกิดการ
หันมาท้ากิจกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกฝัง สร้างนิสัยที่ดี จนท้าให้นิสิตเกิดคุณธรรม 
จริยธรรมขึ้นภายในจิตใจ ส่งผลให้นิสิตเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้าต่อไป 

 สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ วนกรจิตอาสา (ตอน สร้าง
รอยยิ้ม ปันน้ าใจ สู่สังคม) ประจ้าปีการศึกษา 2556 ขึ้น ร่วมกับนิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งให้กับนิสิต
คณะวนศาสตร์ทุกชั้นปี ได้ท้ากิจกรรมเพ่ือสังคม เรียนรู้การเป็นผู้ให้ที่ดี แก่ผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาจิตใจของผู้เข้าร่วม
โครงการให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการเรียน การท้างานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะวนศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเกิดการยอมรับมากขึ้นภายในสังคม 

 

5.วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นิสิตคณะวนศาสตร์เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้น้า การท้างานร่วมกันของนิสิตและ

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
2. เพ่ือสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับสังคมที่ด้อยโอกาส และประชาสัมพันธ์คณะวนศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก

ของสถาบันต่าง ๆ  
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ควบคู่กับการเรียนของนิสิตคณะวนศาสตร์ และการท้างาน

ของนิสิตคณะวนศาสตร์ 

6. เป้าหมายหลัก  
นิสิตคณะวนศาสตร์ จ านวน 60 คน 
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

นายชุณหกร แซ่ลิ่ม  ประธานโครงการฯ 
นายธารินทร์ เมตตา  รองประธานโครงการฯ 
นางสาวนิมิตยา เกลื่อนกลาด  รองประธานโครงการฯ 
นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์  เหรัญญิกโครงการฯ 
นายพงศ์ภัทร ชัยชนะ  คณะกรรมการ 
นางสาวรัตนา งามยิ่ง  คณะกรรมการ 
นางสาวอิสรีย์ ฉะเชนรัมย์ คณะกรรมการ 
นางสาวอาภัสรา ทาแกง  คณะกรรมการ 
นางสาวฐิติภา ธัญญพาณิชย์  คณะกรรมการ 
นายนริศร คงชุ่ม  คณะกรรมการ 
นางสาวภัทราภร แสงโสภา  คณะกรรมการ 
นางสาวมณีรัตน์ เนยค้า  คณะกรรมการ 
นางสาวกนกพร รัตนารี คณะกรรมการ 
นางสาวอนุธิดา อุไรกุล คณะกรรมการ 
นางสาวมานิดา อุณหะจิรังรักษ์  คณะกรรมการ 
นางสาววาสนา เพชรประดับ  คณะกรรมการ 
นางสาวจิตติมา โพธิ์แสง  คณะกรรมการ 
นางสาวสิณีนาถ หลักเพชร  คณะกรรมการ 
นายสุเมธ รักษ์จันทร์  คณะกรรมการ 
นายเฉลิมพร แก้วเซ่ง  คณะกรรมการ 
นายสุวิชา หัดกล้า  คณะกรรมการ 
นายกิตติ กันจันวงศ์  คณะกรรมการ 
นายปกรณ์ รัตนธรรม  คณะกรรมการ 
นายกรวิทย์ จิตต์บรรยงค์  เลขานุการโครงการฯ 
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ดร.สมพร แม่ลิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ดร.วาทินี สวนผกา  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ดร.สุวิมล อุทัยรัศมี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
อ.พฤทธิ์ ราชรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
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อ.ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
อ.พิชิต ล าใย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
นางสาววาริกา รวดเร็ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 

 
8. วิธีด าเนินงาน  

ช่วงท่ี 1 ขั้นตอนการวางแผนงาน โดยการจัดประชุมคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งได้มีการแบ่งช่วงกิจกรรมการ
วางแผนเตรียมงาน ประกอบด้วย การจัดประชุม การก าหนดรูปแบบกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ และนิสิตผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนของกิจกรรม ดังนี้ (ตารางที ่1) 

ตารางที ่1 ขั้นตอนการวางแผนงาน (Plan) 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
19 พฤศจิกายน 2556 จัดประชุมเลือกประธานโครงการฯ  

- ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดท าโครงการฯ 
- ก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดท าโครงการฯ 
(ครั้งที่ 1) 

พงศ์ภัทร ชัยชนะ  
ชุณหกร แซ่ลิ่ม 

21 พฤศจิกายน 2556 ก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดท าโครงการฯ 
(ครั้งที่ 2) 

นิมิตยา เกลื่อนกลาด 
ธารินทร์ เมตตา 

25 พฤศจิกายน 2556 - ประชุมสรุปวัน เวลา สถานที่และรูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและมอบหมายงานให้
วางแผนรายละเอียดกิจกรรม 

ชุณหกร แซ่ลิ่ม 
ธารินทร์ เมตตา 

26 พฤศจิกายน 2556 - ชี้แจงรายละเอียดในการท ากิจกรรม (ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
- สรุปการวางแผนการด าเนินกิกจรรมในการจัดท าโครงการฯ 

ชุณหกร แซ่ลิ่ม 
 

5 ธันวาคม 2556 จัดท าหนังสือโครงการฯ แพรพรรณ เกตุสวัสดิ์ 
กรวิทย์ จิตต์บรรยงค์ 

9 ธันวาคม 2556 น าเสนอโครงการฯ ชุณหกร แซ่ลิ่ม 
4 มกราคม 2557 เตรียมกิจกรรมและสถานที่ตามแผนการด าเนินงาน กนกพร รัตนารี 

คณะกรรมการ 
5 มกราคม 2557 เตรียมกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานและประเมินผล ชุณหกร แซ่ลิ่ม 

ธารินทร์ เมตตา 
คณะกรรมการ 

6 มกราคม 2557 สรุปโครงการฯ วาสนา เพชรประดับ 
ฐิติภา ธัญญพาณิชย์ 

20 มกราคม 2557 ส่งรายงานสรุปผลโครงการฯ  ชุณหกร แซ่ลิ่ม 
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ช่วงที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมและตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรม (Do and Check)  
จากการที่คณะกรรมการโครงการได้วางแผนเตรียมงาน และวางแผนรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม

ในที่ประชุม ได้สรุปแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการ พ่ีวนกร จิตอาสา สร้างรอยยิ้ม ปันน้ าใจ สู่สังคม ประจ าปี
การศึกษา 2556 ดังนี้ (ตารางที่ 2) 

เวลา การด าเนินกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม นิสิตผู้รับผิดชอบ 
11.30-12.20 น. ออกเดินทาง เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง

สมอง และปัญญา บ้านราชาวดี 
ชุณหกร แซ่ลิ่ม 
ธารินทร์ เมตตา 

13.00-13.10 น. กล่าวแนะน าสถานที่ เจ้าหน้าที่บ้านราชาวดีกล่าวต้อนรับ และ
แนะน าสถานที่ความเป็นมา 

กนกพร รัตนารี 
นิมิตยา เกลื่อนกลาด 

13.10-13.30 น. สันทนาการ ร้องเพลง จัดแถว เต้น คณะกรรมการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

13.30-14.00 น. กิจกรรมเกมส์ มอบของ
รางวัลพิเศษ 

กิจกรรมเกมส์มหาสนุก หรรษา คณะกรรมการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

14.00-14.15 น. รับประทานอาหารว่าง รับประทานอาหารว่าง (ขนม นม) สุเมธ รักษ์จันทร์ 
อนุธิตา อุไรกุล 

14.15-15.00 น. กิจกรรมสร้างโลก สร้าง
ความร่มร่ืน 

กิจกรรมปลูกต้นนนทรีจ านวน 9 ต้น ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญา 
บ้านราชาวดี 

ปกรณ์ รัตนธรรม 
กนกพร รัตนารี 
 

15.30-16.00 น. กิจกรรมบทเพลงนี้ให้
ดนตรีบ าบัด 

การแสดงดนตรีของเหล่าพี่ๆ วนศาสตร ์ สุวิชา หัดกล้าและทีม 

16.00-17.00 น. รับประทานอาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น (สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมอง และปัญญา บ้านราชาวดี) 

สุเมธ รักษ์จันทร์ 
อนุธิตา อุไรกุล 

17.00-18.00 น. เดินทางกลับ เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
สวัสดิภาพ พร้อมความสุข 

ชุณหกร แซ่ลิ่ม 
ธารินทร์ เมตตา 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 

 

9. แหล่งเงิน/จ านวนเงิน 
1.แหล่งเงินทุน  
     - คณะวนศาสตร์ 22,000  บาท 
     - สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์   5,000  บาท 
                              รวม 27,000   บาท 
2.ประมาณการรายจ่าย  
    - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15,000    บาท 
    - ค่ารถ   1,500    บาท  
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์   3,000    บาท 
    - ค่าประสานงาน/เตรียมการ   3,000    บาท 
    - ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์   1,000    บาท 
                              รวม 27,000   บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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10. สถานที่ด าเนินการ  
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
11. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 
 
12. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

1. นิสิตคณะวนศาสตร์เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้น า เกิดการท างานร่วมกันของนิสิต
ระหว่างชั้นปี และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  

2. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการท ากิจกรรมและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเกิดการ
ประชาสัมพันธ์คณะวนศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคม  

3. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นผู้ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ  
      1. วิธีการประเมินผล  

   1) แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม ของนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
      2. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

   1) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการวนกรจิตอาสา 
(ตอน สร้างรอยยิ้ม ปันน้ าใจ สู่สังคม) ปีการศึกษา 2556 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คะแนนขึ้นไป  

   2) นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นผู้ให้ที่ดี และสามารถน าสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คะแนนขึ้นไป 
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ศูนย์บริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. ๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๒ 
ที่     ศธ ๐๕๑๓.๑๑๔๐๑/1318 วันที่           มิถุนายน ๒๕๕7 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 
 
เรียน   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจ า ปี ก า ร ศึ กษ า  ๒๕๕7  ในวั น พฤหั สบดี ที่  7  สิ งห าคม  ๒๕๕7  เ ว ล า  ๐๘ .๐๐  – 13 . 0๐  น .                            
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล  ชั้น ๑  อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต
ใหม่มีความรู้ความเข้าใจการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทราบแนวทางการวางแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร ทราบระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รายละเอียดโครงการดังแนบมาพร้อมนี้  

จึงใคร่ขออนุมัติ โครงการ และค่าใช้จ่ ายในโครงการดังกล่าวข้างต้น จ านวนเงินทั้ งสิ้ น                   
5๐,๐๐๐ บาท (หา้หมื่นบาทถ้วน) จากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเษตร  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ  จริยโชติเลิศ) 
                                                  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
 
 
 

ศศิธร/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    แบบฟอร์มและตัวอย่าง การขออนุมัติโครงการ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2557 
Project Name : Orientation for Freshly students of Agro-Industry Faculty 2014 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่ปรึกษาโครงการ  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประธานโครงการ : ผศ.สินีนาถ  จริยโชติเลิศ 
กรรมการด าเนินงาน  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯ 

3. รหัสโครงการ : 157020130002 
4. ค่าประสบการณ์โครงการ :  
 กิจกรรมมหาวิทยาลัย            จ านวน ....3.... ชม. 
 เพ่ือสังคม         จ านวน .......... ชม. 
 เสริมทักษะ         จ านวน .......... ชม. 
 คุณธรรม จ านวน .......... ชม. 
ทักษะการคิดและการเรียนรู้ จ านวน .......... ชม. 
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  จ านวน ........... ชม. 
 สุขภาพ  จ านวน ........... ชม. 

สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ID KU) คือ  
 ส านึกดี     มุ่งม่ัน    สร้างสรรค์    สามัคคี 

5. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557         

ซึ่งมีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 640 คน แบ่งออกเป็น 5 ภาควิชา 
ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ  

ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตจึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องได้รับข้อมูล เช่น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา ระเบียบและกฎเกณฑ์ และ
นิสิตจะต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงเห็นควรเสนออนุมัติจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่                     
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 13.00 น.       
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้นิสิตใหม่มีความรู้ ความเข้าใจการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และทราบแนว
ทางการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ทราบระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และทราบแนวทางการวางแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร ทราบระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เกณฑ์ข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7.  ผู้เข้าร่วม และกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ  

1.  นิสิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 640 คน 
 2.  นิสิตชั้นปีที่ 2 – 4  จ านวน   40 คน 
 3.  คณาจารย์  จ านวน   15 คน 
 4.  บุคลากร  จ านวน     5 คน 
  รวมทั้งสิ้น จ านวน 700 คน 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
  1. นิสิตชั้นปีที่ 1  จ านวน 640 คน 
8.  ระยะเวลาและสถานที่ท่ีปฏิบัติงาน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม  2557 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1  อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.  รูปแบบหรือลักษณะการด าเนินการ 
 บรรยายโดยผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10.  ตัวบ่งชี้ / ผลลัพธ์การเรียนรู้  
 นิสิตใหม่มีความรู้ข้อมูลที่จะเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ในระดับ “ดี” 
11.  งบประมาณ (จากเงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

1. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสุธรรม อารีกุล  5,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง (700 คน x 20 บาท)   17,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน (700 คน x 35 บาท)  24,500 บาท 
4. ค่าป้ายโครงการ  1,500  บาท 
5. น้ าแข็ง  200 บาท 
6. น้ าเปล่า  300 บาท 
7. ค่าวัสด ุ  1,500  บาท 

    รวมเป็นเงิน  50,000 บาท 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน)    

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
12.  การประเมินผล 

 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมโครงการมีค่ามากกว่า 3.51 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

13. วิธีด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เดือนสิงหาคม 
2556 

ขออนุมัติแผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดท าโครงการฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ 

เดือนมิถุนายน
2557 

ขออนุมัติจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะฯ ปีการศึกษา 
2557 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ 

 เชิญคณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ นางศศิธร พลโยธา 
 จองห้องสุธรรมอารีกุล นางศศิธร พลโยธา 
 จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ นางศศิธร พลโยธา 
 ขออนุมัติรหัสกิจกรรม และชั่วโมงกิจกรรม นางศศิธร พลโยธา 
 ประสานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองวิเทศสัมพันธ์ ท าหนังสือเชิญ

วิทยากร  
นางศศิธร พลโยธา 

 แจ้งก าหนดการวันที่ เวลา และสถานที่ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นางศศิธร พลโยธา 
 จัดเดรียมจัดท าเอกสารเพ่ือแจกให้กับนิสิตใหม่  ไฟล์น าเสนอฝ่าย  
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ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กิจการนิสิต และวัสดุ อุปกรณ์ 

 ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์คณะฯ และประกาศติดบอร์ดวัน
สอบสัมภาษณ์ของ admissions 

นางศศิธร พลโยธา 

 สั่งอาหาร ขนม น้ า และออกแบบแบบประเมินโครงการ นางศศิธร พลโยธา 
วันที่ 7 
สิงหาคม 
2557 

ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ฯ 2557 นางศศิธร พลโยธา 
และสโมสรนิสิตคณะฯ 

เดือนสิงหาคม 
2557 

บันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้กับรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ นางศศิธร พลโยธา 

เดือนสิงหาคม 
2557 

สรุปค่าใช้จ่ายจัดท าเรื่องเบิกกับฝ่ายการเงิน นางศศิธร พลโยธา 

เดือนกันยายน 
2557 

ส่งรายงานรองคณบดี และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต
เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขในปัญหาและข้อเสนอแนะตามแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

นางศศิธร พลโยธา 

 
15. ก าหนดการ 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 

เวลา 08.00 – 13.00 น. 
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง 
 09.00 – 09.15 น. คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และข้อคิดในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 09.15 – 09.30 น. คณบดีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตดีเด่น และนิสิตรับทุนภูมิพล 
  ประจ าปีการศึกษา 2556 

09.30 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง “หลักสูตร และการวางแผนการเรียน” 
 โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์) 
10.00 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “แนะน าหลักสูตรเรียนร่วมสถาบันต่างประเทศ” 

 10.30 – 10.50 น. พัก 
 10.50 – 11.30 น. บรรยาย เรื่อง “กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา และวินัยนิสิต”  
  โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ (ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ) 

11.30 - 12.00 น. แนะน ากิจกรรมนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปีการศึกษา 2557  
 โดย สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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