คู่มือ
การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต

คานา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินภารกิจในการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม สร้างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาติ มาตลอดและในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบรอบปีที่ ๗๒ ของ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ที่มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งคุณภาพอาจารย์ ทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุน รวมทั้งการบริหารจัดการ เพื่อการสร้างผลผลิตของทุกภารกิจให้มีคุณภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนของ
สังคมโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทีเ่ ป็นคนเก่ง ดี และงาม พร้อม
ด้วยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม และบุคลิกภาพที่พึ่งประสงค์ของสังคม พร้อมจะเผชิญกับโลกของการทางาน
โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้น
เรียนและดาเนินการการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้สังคมความมั่นใจได้ว่าการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีคุณภาพทั้งความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดสอดคล้องเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสังคมต้องการ
เพื่อให้นิสิตทราบและเข้าใจการดาเนินการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คณะอนุกรรมการด้าน
ประสานงานประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต จึงได้จัดทาคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับนิสิตสามารถเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพกิจกรรม
นิสิตและทราบถึงระดับคุณภาพขององค์กรนิสิต ซึ่งจะเป็นรากฐานในการบ่มเพาะคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพพร้อมสู่โลกการทางานในอนาคตต่อไป
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เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๖ ในช่วงก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกาลังคนในการ
พัฒนาประเทศทางด้านทางการเกษตรซึ่งเป็นด้านสาคัญของประเทศ จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มี
การพัฒนาวิชาการความรู้ในสาขาต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่คุณภาพซึ่งจะเป็นกาลังที่สาคัญ
ของประเทศ โดยยึดถือเอกลักษณ์ที่ สาคัญโดดเด่น 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.”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (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)
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ คุณลักษณะที่บ่งบอก หรือแสดงถึงความเป็นตัวตนหรือ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลของนิสิต คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย
คุณลักษณะที่สาคัญ 4 ประการ คือ
สานึกดี
(Integrity)

มุ่งมั่น
(Determination)

สร้างสรรค์
(Knowledge Creation)

สามัคคี
(Unity)

สานึกดี (Integrity) = มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม ได้แก่ มีวินัยในตนเอง
การหลีกหนีไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนมีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่งมั่น (Determination) = มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการ
ทางานและในการปฏิบัติใดๆ ซึ่งแสดงถึงความพากเพียรพยายาม และมีความอดทนต่อความยุ่งยากหรืออุปสรรค
ทั้งปวง
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) = เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถใน
การสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้มีการสร้างนวัตกรรม มีมุมมองเชิงพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อสร้าง
และคิดทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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สามัคคี (Unity) = มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถบูรณา
การเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จึงกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้
1. มี จิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรมที่ จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และแสดงออกในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต เคารพศักดิศรีความเป็น
มนุษย์ มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสานึกความเป็นพลเมืองไทยทีพ่ ร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ที่ตนศึกษา และทักษะดารงชีวิตภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถประยุกต์วิชาการเพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม
3. มีความรอบรู้ และเท่าทัน ความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
4. รู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจในการทางานร่วมกับผู้อื่น
หมายเหตุ : จากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คืออะไร
เป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการผลิ ตบัณฑิตจะประกอบด้ว ยการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็น
หน้าที่ของคณาจารย์ และเมื่ออยู่นอกห้องเรียนเป็นหน้าที่ของกิจกรรมพัฒนานิสิต ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็น
การประกัน คุณภาพบัณฑิต ที่สาเร็จ การศึกษา มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จึง ต้องดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกหลักสูตร ทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ สาหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่งเกิดโดยนิสิตและเพื่ อนิสิต นั้น
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ สนับสนุน และกากับติดตาม ให้นิสิตสามารถดาเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพนิสิต ให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาน อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อให้กิจกรรมนิสิตมีแนวทางการดาเนินงานและมีการ
พัฒนาคุณภาพกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต
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การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คือ กระบวนการดาเนินงานกิจกรรมนิสิตที่มีการดาเนินงานตาม
ระบบและแผนที่ได้วางไว้ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตของกิจกรรมที่วางไว้มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่
ต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการดาเนินงานและปัจจัยที่มีผลคุณภาพของผลผลิตของกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูล
ในการทบทวนและพัฒนากระบวนการดาเนินงานกิจกรรมส่งผลให้ผลผลิตของกิจกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่พึงพอใจกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกการสร้างคุณภาพบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

นโยบายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อให้องค์กรนิสิตทุกวิทยาเขต มีการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต มีแนวทางในการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมนิสิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้
1. สภานิสิตและองค์การบริหารองค์กรนิสิต ทุกวิทยาเขตต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิตที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ทุกองค์กรนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต ของวิทยาเขตบางเขนต้องจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โดยทุกสโมสรนิสิตต้องรับการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ส่วนองค์กรนิสิต ชมรมสามารถรับการประเมินได้ตาม
ความสมัครใจ
3. องค์กรนิสิตทุกวิทยาเขตนากระบวนการตามวงจร PDCA ไปใช้ในการดาเนินงานในทุกโครงการ/
กิจกรรม โดยทุกชมรม สโมสรวิทยาเขตบางเขน ร่วมส่งอย่างน้อย 1 ผลงาน เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัล
คุณภาพกิจกรรมนิสิต สาหรับวิทยาเขตอื่นสามารถส่งผลงานเข้าร่วมตามความสมัครใจ
หมายเหตุ : จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ปฏิทินแนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการเริ่มเปลี่ยนรอบปีการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนในปีการศึกษา
๒๕๕๗ เป็นปีแรก คือ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งปฏิทินกิจกรรมนิสิตจึงได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม
เป็นดังนี้
กิจกรรม
1. มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนานิสติ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557

2. ดาเนินการเลือกตั้งผู้นานิสิตชุดใหม่
3. การชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสโมสรนิสิต
กิจกรรมองค์การนิสิต และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสติ และ

กุมภาพันธ์ 2558
31 มีนาคม 2558
ส่งภายในวันที่
22 เมษายน 2558
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ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
องค์การบริหาร องค์การนิสิต
คณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
องค์การบริหาร องค์การนิสิต
รวบรวมส่งสภาผู้แทนนิสติ

กิจกรรม
องค์การบริหาร องค์การนิสิต (1 เมษายน 2557 – 30
มีนาคม 2558) (ผลการดาเนินงานชุดเก่า)
5. ตรวจประเมินคุณภาพการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิต
6. ส่งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ แจ้งให้ผู้นานิสิต และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
7. ส่งผลงานโครงการรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต สาหรับชมรม/
สโมสรนิสิต (1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ)
8. การพิจารณาตัดสินโครงการรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสติ
สาหรับชมรม/สโมสรนิสติ (1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรม
คุณภาพ)
9. การมอบรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

27 เม.ย.- 1 พ.ค.58 สภาผู้แทนนิสิต
1-2 สัปดาห์หลังจาก สภาผูแ้ ทนนิสิต
ตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้น
3 เมษายน 2558
คณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
20 เมษายน 2558 คณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
วันปิดกิจกรรม

10. . ผู้นานิสติ และผู้เกีย่ วข้องวางแผนปรับปรุงการทางานตาม
ผลการตรวจประเมินฯ เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานในปี
ต่อไป (ปคน.01)

พฤษภาคม ๒๕๕๘

11. มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาผู้นานิสติ 4 วิทยาเขต

พฤษภาคม 2558

12. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผูน้ านิสิต
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดเครือข่ายการดาเนินงาน
ร่วมกัน
13. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้อง เพื่อ
ถ่ายทอดการดาเนินงานร่วมกันระหว่างผู้นานิสติ ในแต่ละปี

มิถุนายน 2558
สิงหาคม - ตุลาคม
255๘

คณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
องค์การบริหารองค์การนิสติ
สภาผู้แทนนิสิต สโมสรนิสิต ชมรม
คณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
คณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
สภาผู้แทนนิสิต

การสร้างทักษะกระบวนการคุณภาพ
กระบวนการคุ ณ ภาพพื้ น ฐานที่ ต้ อ งการสร้ า งให้ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต ทุ ก คนที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นาไปใช้ในการทากิจกรรมของนิสิต หรือในชีวิตประจาวัน รวมทั้งชีวิตในการทางาน
คือ กระบวนการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ ศาสตราจารย์เดมมิ่ง (Deming’s cycle)
วงล้อ PDCA เป็นขั้นตอนที่จาเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่สิ้นสุด ถ้ายังไม่เข้าใจลองมาอ่าน
คาอธิบายกันนะ
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ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนงาน (Plan) ก่อนที่เราจะทากิจกรรม หรือโครงการต่างๆ เราจะต้องมาวางแผน
กันก่อนว่าเราจะทาอะไรบ้าง ซึ่งวิธีการก็แสนจะง่าย ดังนี้
 กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมของเราให้ชัดเจน
 กาหนดเป้าหมายว่าเมื่อเราทากิจกรรมเสร็จสิ้น สิ่งที่เราได้จากการทากิจกรรมนั้นคืออะไร
 กาหนดวิธีการทางานว่าเราจะทาอะไรก่อน หรือหลัง อย่างไร
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Do) เป็นขั้นตอนลงมือทางาน
 เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะทาอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ก็ลงมือทากิจกรรมของเราตามที่เราวางแผนเอาไว้ได้
เลย
 แล้วต้องอย่าลืมเก็บข้อมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพตามวิธีการที่กาหนดไว้ด้วย
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และ
ประเมินผล
 เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานที่ลงมือทาไป ได้ผลการทางานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่า
 มีการประเมินความพึงพอใจเป็นตัววัด ว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจแค่ไหนกับกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) จากผลการตรวจสอบ ถ้าพบว่าเกิดปัญหามี
ข้อบกพร่องขึ้น งานที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือทาไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติตามและแก้ไขตามลักษณะของปัญหา
ที่ค้นพบ คือ
 ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โดยการมาประชุมร่วมกัน
 เมื่อหาสาเหตุได้แล้วก็คิดวิธีที่จะแก้ไข
 และสุดท้ายคือต้องพัฒนาการทางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

หลักการ 5 ส.
เพื่อให้สถานที่ทากิจกรรมขององค์กรนิสิตได้แก่ สโมสร ชมรม กลุ่มกิจกรรมนิสิต มีสภาพแวดล้อมที่ดีมี
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงควรยึดหลักการที่เรียกว่า 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพทาให้การ
ปฏิบัติงานดาเนินไปด้วยดีมีความปลอดภัย และมีผลเป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ทากิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
 สะสาง
หลักการสะสาง : การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก
ผลจากการดาเนินงาน
1. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย
2. มีพื้นที่ว่างปฏิบัติงาน
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
4. ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
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ผลจากการที่ไม่ดาเนินการ
1. เสียเวลาค้นหาสิ่งของ
2. ตรวจสอบยากกว่ามีของที่ต้องการอยู่หรือไม่
3. สถานที่ปฏิบัติงานมีน้อย
4. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล
 สะดวก
หลักการสะดวก : จัดของที่ใช้ให้เป็นระเบียบโดยคานึงถึงความปลอดภัย
ผลจากการดาเนินงาน
1. รักษาคุณภาพต่างๆของสิ่งของต่างๆได้ง่าย
2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
3. ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้
4. ตรวจสอบสิ่งของได้ง่ายขึ้น
ผลจากการที่ไม่ดาเนินการ
1. ดูแลรักษายาก
2. เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ
3. เสียเวลาค้นหา
 สะอาด
หลักการสะอาด : ทาความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย
ผลจากการดาเนินงาน
1. สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับการฝึกปฏิบัติงาน
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สามารถนามาใช้ได้ทันที
ผลจากการที่ไม่ดาเนินการ
1. สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆชารุดเสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ
 สุขลักษณะ
หลักการสุขลักษะ : จัดสถานที่ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน
ผลจากการดาเนินงาน
1. สถานที่ปฏิบัติงานมีความร่มรื่นปลอดโปร่ง
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
ผลจากการที่ไม่ดาเนินการ
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. คานึงถึงความปลอดภัย และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมนิสิตเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพ
นิสิตสามารถที่จะนาความรู้และทักษะของกระบวนการ PDCA ไปใช้ในกิจกรรมนิสิตได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ เช่น
 กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพใน
ระหว่ า งการศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ความมี ศั ก ยภาพในการท างานทั้ ง วิ ช าการและวิ ช าชี พ การสร้ า งอาชี พ
โดยเฉพาะอาชีพอิสระ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบสามารถนาประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก้ไขปัญหา
ได้ เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) วิชาการวิชาชีพต่างๆ คณิตศาสตร์ บัญชี คอมพิวเตอร์ การประกวด
นวัตกรรม อบรมวิชาการ นิทรรศการวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น
 กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ลักษณะเป็น กิจกรรมที่มุ่งเน้ นเพื่อส่งเสริมให้ นิสิ ตมีทักษะในการเล่ นกีฬา ออกกาลังกายเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคี ความเสียสละ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ได้แก่ กีฬา
ต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพ เช่น โยคะ แอโรบิค เต้นรา เป็นต้น
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมค่ายอาสา หรือการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ฯลฯ เช่น การออก
ค่ายอาสาพัฒนาชนบทต่างๆ การบริจาคของให้ผู้ด้อยโอกาส การรณรงค์ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
ลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎศีลธรรม ทา
ความดี มีมารยาทที่ดี และมีคุณสมบัติที่ดีทาง จิตใจ การจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ การอนุรักษ์
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตเกิดความเข้าใจและ ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ไทย ได้แก่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ราไทยและการละเล่น) การแสดงแบบเครื่องแต่งกายท้องถิ่น การทา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ การร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ และการศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น

7

ทาอย่างไร.....จึงรู้ว่าองค์กรเรามีคุณภาพ
เพื่อให้ทราบว่าการที่องค์กรนิสิตที่มีการดาเนินงานตามกระบวนการอย่างมีแบบแผนที่กาหนด ตาม
กระบวนการ PDCA ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรม
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) มีการประชุมร่วมกันในการจัดทาแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน
2) มีการจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กรนิสิต และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
4) มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย กาหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดทาแผนการดาเนินงานในภาพรวมตลอดปีการศึกษาพร้อมทั้งเขีย น
รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมที่ชัดเจน
2) มีการจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี โดยการเขียนแผนการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
3) มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของแผนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมประจ าปี กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขององค์ ก ร
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4) มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย กาหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ แต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ เพื่อใช้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนด
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน
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5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักฐานการ

วิเคราะห์ผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผน บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี
2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี อย่างน้อยร้อยละ 80
2) มีการระบุขั้นตอนการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนในทุกโครงการ
3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน เช่น จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิตที่
เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในการจัดทาโครงการ
ครั้งต่อไป
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :
1) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานในแต่ละโครงการกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี
2) มีขั้นตอนการดาเนิ นงานและผู้ รั บผิ ดชอบอย่างชัดเจนทุกโครงการ เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวในการประสานงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีหลักฐานขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน เช่น มีหลักฐานจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และงบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ ง ในทุ ก โครงการที่ มี ก ารด าเนิ น งาน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมในปีต่อไป
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกโครงการ โดยจัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจในแต่ละโครงการกิจกรรมที่มีการดาเนินการ จากกลุ่มกรรมการ และผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานทุกโครงการ โดยมี
รายงานประชุม หรือรายงานอื่นๆ ที่ระบุข้อมูลการนาผลการสารวจไปปรับปรุงการดาเนินงานจากทุก
โครงการอย่างไร
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C) มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดาเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
4) มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :
1) มีการดาเนิ นงาน เพื่อการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร โดยมีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผล หรือมีการกาหนดรูปแบบ แนวทาง
และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลที่ชัดเจน เช่น รายงานการประชุม แบบประเมิน
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่วางไว้จากข้อ 1 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3) มีการจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยจัดทาเป็นรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบฯ
4) มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด เพื่อ
รองรับการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อสะท้อนผลการ
ดาเนินงานของแต่ละองค์กร
4. มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A) มีเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีการจัดทาแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :
1) มีการจัดทาแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ปคน.
01 โดยนาประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ร่วมกันจัดทา
แนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานในรอบปีต่อไป ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละองค์กร
2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด ตามกรอบ
ระยะเวลาที่สภาผู้แทนนิสิตกาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน
5) มาตรฐาน 5 ส. มีเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีกลไกในการดาเนินกิจกรรม 5 ส.
2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างน้อย 3 ส. แรก เป็นประจาและสม่าเสมอ
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ
1) มีการดาเนินการ 5 ส. กาหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาดาเนินการ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดทากิจกรรม 5 ส. สร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรม 5
ส. กาหนดระยะเวลาการดาเนินการกิจกรรม 5 ส. และมีการดาเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่
- สะสาง คือ ขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก
- สะดวก คือ จัดของที่ใช้ให้เป็นระเบียบโดยคานึงถึงความปลอดภัย
- สะอาด คือ ทาความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย

10

- สุขลักษณะ คือ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติ ในการจัดสถานที่ฝึก
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน
- สร้างนิสัย คือ การสร้างนิสัยจนเกิดทักษะและติดเป็นตัวตนของนิสิตเอง
2) มีการกาหนดรูปแบบการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเฉพาะ 3 ส. แรก เป็นประจาและ
สม่าเสมอ หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง เช่น การแบ่งเวรกันเป็นผู้ตรวจสอบการสะสาง ความสะดวก
และความสะอาดขององค์กรในทุกๆ เดือน เป็นต้น
6) มาตรฐานการเงินงบประมาณ มีเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) มีการจัดทารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท
3) มีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ :
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้นานิสิตกาหนดกรอบแผนการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่ าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอสาหรับการ
บริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการ
เงินอย่างเพียงพอสาหรับการบริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีแผนใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม
2) มีการจัดทาข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อผู้นานิสิตสามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ว่าสามารถใช้เงินตามแผนหรือไม่ และเงินกับกิจกรรมใด มี
ผลลัพธ์จากการดาเนินงานอย่างไร มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมตามแผนหรือจัดหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
3) มีการจัดทารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภทให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้
ทุน ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีข้อมูลรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร
เกณฑ์การให้คะแนน
เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข 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 จึงกาหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50
คะแนน 1.51 – 2.50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 4.51 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ต้องปรับปรุงการดาเนินโครงการเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงการดาเนินโครงการ
การดาเนินโครงการอยู่ในระดับพอใช้
การดาเนินโครงการอยู่ในระดับดี
การดาเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก
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ระดับคุณภาพขององค์กรนิสิตใช้วิธีการเทียบผลการดาเนินงานในทุกมาตรฐานทั้ง 6 มาตรฐาน จานวน
21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยให้คะแนนผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(ข้อ)
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ
9 ข้อ
10 ข้อ

คะแนนที่ได้
(คะแนน)
0.24
0.48
0.71
0.95
1.19
1.43
1.67
1.90
2.14
2.38

ผลการดาเนินงาน
(ข้อ)
11 ข้อ
12 ข้อ
13 ข้อ
14 ข้อ
15 ข้อ
16 ข้อ
17 ข้อ
18 ข้อ
19 ข้อ
20 ข้อ
21 ข้อ

ตัวอย่าง ผลการดาเนินงานขององค์กรนิสิตในแต่ละมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
รวมทุกมาตรฐาน
คะแนนที่ได้ (21 ข้อ ได้ 5 คะแนน)

จานวนข้อที่ทาได้
4 ข้อ
5 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4+5+3+2+2+3 = 19 ข้อ
(19 x 5)/21 = 4.52 คะแนน
ระดับคุณภาพดีมาก
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คะแนนที่ได้
(คะแนน)
2.62
2.86
3.10
3.33
3.57
3.81
4.05
4.29
4.52
4.76
5.00

การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ถือว่าเป็นรายงานประจาปีขององค์กร ซึง่ เล่าเรื่องราวขององค์กร
นิสิตในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้สนใจและผู้ประเมินองค์กรนิสิต ได้ทราบความเป็นมา จุดมุ่งหมาย การดาเนินงาน
แผนงาน และผลการดาเนินงานในรอบปีขององค์กร รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดในรอบปี ข้อคิดที่ควรพัฒนาปรุงปรุง
เพื่อให้รุ่นต่อไปเป็นข้อมูลในการดาเนินการได้อย่างมีทิศทางและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
- ความเป็นมาอย่างพอสังเขป
- ปรัชญา ปณิธาน (ถ้ามี)
- วัตถุประสงค์ ภารกิจ
- โครงสร้างองค์กร
- แผนงานประจาปี
บทที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปี (รายโครงการ/กิจกรรม)
- สรุปแผน – ผล การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
- ข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไป
- รายงานการใช้เงิน ได้แก่ รายรับ – รายจ่าย
- ภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
บทที่ 3 รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต
บทที่ 4 สรุปถอดบทเรียน
- ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Out put) /ความภาคภูมิใจ
- สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทากิจกรรมในรอบปี
- สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงในการจัดกิจกรรมปีต่อไป
- ข้อเสนอแนะ (กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงานใหม่)
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้ง คาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มตัวอย่าง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
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คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
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17

18

19

20

21

22

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
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ตัวอย่างแบบขออนุมัติจดั ทาโครงการและเบิกเงินบารุงกิจกรรมนิสิต (กนส.1)
แบบ กนส.1
แบบขออนุมัติจัดทาโครงการและเบิกเงินบารุงกิจกรรมนิสิต
ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสติ ………………………………………………………………………………………………………….…….……………..…..
ที่ออกหนังสือ..........................................................วันที่................เดือน............................................พ.ศ. ................................
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการและเบิกเงินบารุงกิจกรรมนิสิต
เรียน ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
ด้วย...........................................................................มีความประสงค์จะจัดโครงการและขอเบิกเงินบารุงกิจกรรมนิสติ
เพื่อใช้ในโครงการ............................................................เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น................บาท (................................................)
พร้อมแนบรายละเอียดโครงการและขอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ.......................จานวน 3 คน ได้แก่
1. ................................................................................(เหรัญญิกองค์กร)
2. ................................................................................(ประธานองค์กร)
3. ................................................................................(อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กร)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและขอถัวจ่ายทุกรายการ พร้อมนี้ขอยืมเงินเพื่อนาไปใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดย
มอบหมายให้ นาย/น.ส....................................................................เลขประจาตัวนิสติ ..........................................
นิสิตคณะ........................................................ตาแหน่งในองค์กร............................................................เป็นผู้ยมื เงิน ซึ่งได้แนบ
สัญญายืมเงินจานวน 3 ฉบับมาพร้อมนี้แล้ว

(...........................................................)
ประธานองค์กรกิจกรรมนิสิต
วันที่...........................................
ส่งงานธุรการกองกิจการนิสิต
1 เรียน ประธานสภาผู้แทนนิสิต
ได้ตรวจสอบแล้ว
(............................................................)
นายกองค์การบริหาร องค์การนิสติ
วันที่.................................................
4 เรียน ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(................................................................)
หัวหน้างานการเงิน กองกิจการนิสติ
วันที่.................................................

(............................................................)
นิสิตผูย้ ืม
วันที่.............................................
2 เรียน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนิสติ
เพื่อโปรดพิจารณา
(.............................................................)
ประธานสภาผู้แทนนิสิต
วันที่...................................................

(.....................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่............................................
3 เรียน หัวหน้างานการเงิน
เพื่อโปรดพิจารณา
(.....................................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
วันที่.............................................

5
........................................................
(นายประหยัด สุตเศวต)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
วันที่..................................................

หมายเหตุ ในเอกสารฉบับนี้ถือว่านิสิตผูย้ ืมเงินรับทราบว่าจะต้องนาใบสาคัญคู่จา่ ยที่ถูกต้อง พร้อมเงินเหลือจ่าย ส่งใช้ภาย 30 วัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นโครงการ หากไม่ส่งตามกาหนด ผูย้ ืมยินยอมชดใช้จานวนเงินที่ยืมไป
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รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย).……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................................
ชื่อองค์กรกิจกรรม (ภาษาไทย).……………………………………………………………………………………………………………….…………………
ชื่อองค์กรกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................
นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………………............... โทร…………………………………………………………………
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ……………………………………………………………………………………………………………….………………..………
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิ ิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( I D K U ) คือ
 สานึกดี (Integrity)  มุ่งมั่น (Determination)  สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)  สามัคคี (Unity)
หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……..………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5....................................................................................................................................................................................................
จานวนนิสิตที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการ………………………..คน
วันที่ปฏิบัติงาน……….........………………………………………………………………………………………………………………………...………………..…
สถานที่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………
ความเสี่ยง (ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้).………………………………….........................……………………..…………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…
การบริหารจัดการความเสี่ยง (แนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….….
2………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
4...................................................................................................................................................................................................
5......................................................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วันที่

งานที่ต้องทา

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….….
2………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
4...................................................................................................................................................................................................
5......................................................................................................................................................................................................
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ดัชนีชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….….
2………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
การประเมินผลโครงการ
1…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….….
2………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
งบประมาณในการดาเนินโครงการ….............................................................................................................................................
- ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุ
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าน้ามันเชื้อเพลิง วัสดุสานักงาน วัสดุก่อสร้าง โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าซ่อมแซมและบารุงต่างๆ ค่าเช่า ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าจ้างเหมาจ่าย
มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ลาดับ
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
รวม

ค่าตอบแทน

27

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (……………………………….………………...............................)
.......................................................
(.......................................................)
ประธานโครงการ

.......................................................
(.........................................................)
ประธานองค์กรกิจกรรมนิสิต

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและวิธีการประเมินผล
(ข้อ 1 - 5 ตอบใน กนส.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
1.
2.
3.
4.
5.

ดาเนินงานได้ตามกาหนดการหรือไม่
ดาเนินงานภายใต้งบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่
ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร
(ให้แนบตัวอย่างแบบประเมินโครงการมากับ กนส.1)

(ข้อ 6 – 9 แนบมากับ กนส.1)
6. ต้องออกบัตรผ่านกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
พร้อมแนบตัวอย่างบัตรผ่านกิจกรรมมากับ กนส.1
7. กาหนดการ
8. เอกสารการเทียบค่ารหัสโครงการและชั่วโมงกิจกรรม
9. รายชื่อคณะทางานโครงการ
(ข้อ 10 - 14 แนบมากับ กนส.2)
10. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 1 ชุด
11. จัดทารายชื่อคณะทางาน และผู้เข้าร่วมโครงการ บันทึกในไฟล์ Excel ในรูปแบบ CD 1 แผ่น ส่งที่หน่วย
ประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร (พร้อมสาเนา กนส.1 จานวน 1 ชุด)
12. สรุปประเมินผลโครงการ
13. ภาพถ่ายกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ภาพ
14. รายงานการประชุม 2 ช่วง ดังนี้
14.1 รายงานการประชุมก่อนปฏิบัติโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง
14.2 รายงานการประชุมหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยขอให้มีหัวข้อเรือ่ งดังต่อไปนี้อยู่ในรายงาน
- สรุปประเมินโครงการ
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป
- รับรองรายชื่อคณะทางานและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
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กาหนดการ
โครงการ................................................................................................
วันที่............................................................
สถานที่..................................................................................................
วัน/เวลา
7.00 - 7.30 น.

รายการ/รายละเอียด
ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน (ตัวอย่าง)
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แบบยืนยันการร่วมเดินทางของอาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ ...................................................................
เรื่อง ยืนยันการร่วมเดินทางเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................
ตาแหน่ง........................................................สังกัดกอง/สานัก/สถาบัน/คณะ......................................................................................
ยินดีร่วมเดินทางเพื่อควบคุมดูแลนิสิตออกปฏิบตั ิโครงการ.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ของชมรม/สโมสรนิสติ ....................................................................ระหว่างวันที่.................................................................................
ถึงวันที่...............................................ณ..........................................................หมู่บ้าน.........................................................................
ตาบล.....................................................อาเภอ................................................จังหวัด..........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม...............................................................
(.............................................................)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต / อาจารย์ที่ปรึกษา
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ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) .....................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................................
จัดโดย ชมรม/สโมสรนิสติ (ภาษาไทย)...............................................................................................................................................
จัดโดย ชมรม/สโมสรนิสติ (ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................
รหัสกิจกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน...........................................................................................................................................................................
วันที่ปฏิบัติงาน..........................................................................................................................................................................
โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่มงุ่ เน้นพัฒนานิสิตด้าน

รหัส 51

 กาหนดให้นิสติ เข้าร่วม................... ชม.
 เลือกเข้าร่วม
คณะทางาน

ด้าน
 คุณธรรม จริยธรรม
 วิชาการและวิชาชีพ
 บุคลิกภาพ
 สุขภาพ
รวม

ผู้เข้าร่วม

รหัส 52

 กิจกรรมมหาวิทยาลัย..................ชม.
 กิจกรรมเพื่อสังคม........................ชม.
 เสริมสร้างสมรรถนะ
คณะทางาน ผู้เข้าร่วม
 ด้าน
 คุณธรรม
 การคิดและการเรียนรู้
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 สุขภาพ
รวม

 ศิลปวัฒนธรรม
 สิ่งแวดล้อม (UI Green)
ลาดับที่

เลขประจาตัวนิสิต
(สาคัญมาก)

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)

คณะ/ชั้นปี

1
2
3
4
5
6
7
8
(ส่งคืนพร้อม กนส.2)
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แบบ 8500

สัญญาการยืมเงิน

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

เลขที่....................................
วันครบกาหนด
.............................................

ข้าพเจ้า................................................................................ ตาแหน่ง...................................................................................
สังกัด.........................................................................................จังหวัด................................................................................
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.........................................................................................................................................(2)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท)

................................................

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วันที่
ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่สง่ ตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินทีย่ ืมไปจนครบถ้วนได้ทนั ที
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................
เสนอ....................................................................................................... (4)
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน......................................................บาท
(..............................................................................................................)

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่...................................................................

คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน...............................................................บาท
(................................................................................................................)

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน............................................บาท (.......................................................................................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................
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แบบ 8500

สัญญาการยืมเงิน

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

เลขที่....................................
วันครบกาหนด
.............................................

ข้าพเจ้า................................................................................ ตาแหน่ง...................................................................................
สังกัด.........................................................................................จังหวัด................................................................................
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.........................................................................................................................................(2)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท)

................................................

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วันที่
ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่สง่ ตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินทีย่ ืมไปจนครบถ้วนได้ทนั ที
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................
เสนอ....................................................................................................... (4)
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน......................................................บาท
(..............................................................................................................)

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่...................................................................

คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน...............................................................บาท
(................................................................................................................)

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน............................................บาท (.......................................................................................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................
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แบบ 8500

สัญญาการยืมเงิน

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

เลขที่....................................
วันครบกาหนด
.............................................

ข้าพเจ้า................................................................................ ตาแหน่ง...................................................................................
สังกัด.........................................................................................จังหวัด................................................................................
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.........................................................................................................................................(2)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท)

................................................

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วันที่
ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่สง่ ตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินทีย่ ืมไปจนครบถ้วนได้ทนั ที
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................
เสนอ....................................................................................................... (4)
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน......................................................บาท
(..............................................................................................................)

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่...................................................................

คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน...............................................................บาท
(................................................................................................................)

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน............................................บาท (.......................................................................................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม วันที่..................................................................
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ตัวอย่างแบบรายงานผลการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่าย (กนส.2)
แบบ กนส.2
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่าย
ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสติ ...............………………………………………………………………………………………………………….……………….
เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายและประเมินผลการดาเนินโครงการ
เรียน ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
ตามที่ (ชื่อองค์กร)....................................................................................................................................................ได้รับ
อนุมัติดาเนินโครงการ............................................................... ปฏิบัติงานระหว่างวันที่..............................................................
ณ........................................................................ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงิน....................................................บาท
บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น..............................................บาท
มีเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งคืน เป็นเงิน...............................บาท จึงขอรายงานผลการดาเนินงานและค่าใช้จ่าย พร้อมส่งหลักฐาน
การจ่ายเงินจานวน..........................ฉบับ มาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

(................................................................)
ประธานโครงการ
วันที่....................................................
ส่งงานธุรการ กองกิจการนิสิต

(..............................................................)
ประธานองค์กรกิจกรรมนิสิต
วันที่................................................

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

(................................................................)
นายกองค์การบริหาร องค์การนิสติ
วันที่....................................................

(...............................................................)
ประธานสภาผู้แทนนิสิต
วันที่.....................................................

(.......................................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
วันที่..................................................

เรียน ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ได้ตรวจสอบใบสาคัญเป็นการถูกต้องแล้ว
(................................................................)
หัวหน้าหน่วยการเงิน
วันที่..........................................

................................................
(นายประหยัด สุตเศวต)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
วันที่.................................................
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การรายงานผลการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่าย
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)...……………………………………………………………………………………………………….………………………………...
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................
ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสิต (ภาษาไทย)....……………………………………………………………………………………………………….……………….
ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสิต (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่.………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สถานที่ปฏิบัติงาน ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1. จานวนเงินที่ได้รับอนุมัต.ิ .....................................บาท
2. จานวนที่ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น.......................................บาท ประกอบด้วย
2.1 หมวดค่าวัสดุ
เป็นเงิน...........................บาท
2.2 หมวดค่าใช้สอย
เป็นเงิน...........................บาท
2.3 หมวดค่าตอบแทน
เป็นเงิน...........................บาท
2.4 หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
เป็นเงิน...........................บาท
3. จานวนเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งคืน........................................บาท
4. หลักฐานการจ่ายเงินจานวน............................................ฉบับ
ดัชนีชี้วดั ความสาเร็จการประเมินผล (โปรดประเมินตามความเป็นจริง)
1. ดาเนินงานได้ตามกาหนดการหรือไม่
O ไม่เป็นไปตามกาหนดการ เนื่องจาก..................................................................................................
O เป็นไปตามกาหนดการ
2. ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้หรือไม่
O ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ เนื่องจาก.........................................................................................................
O บรรลุวัตถุประสงค์
3. ดาเนินงานภายใต้งบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
O งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก......................................................................................................
O เป็นไปตามงบประมาณที่กาหนด
4. นิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่
O ไม่เป็นไปตามกาหนด คือมีนิสิตเข้าร่วม............................คน
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O เป็นไปตามที่กาหนดไว้
5. ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร
O น้อยที่สุด
O น้อย
O ปานกลาง

O มาก

O มากที่สุด

ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่..................................................
หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องแนบ
1. รายเซ็นชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จานวน 1 ชุด
2. กนส.1 ที่อนุมัติแล้ว และ กนส.2
3. ใบเสร็จรับเงินและใบสาคัญรับเงินต่างๆ
4. ใบสาคัญรับเงิน (สาหรับเบิกเงินทัง้ โครงการ)
5. สัญญายืมเงิน
6. แบบ บจ.2
7. สรุปประเมินผลโครงการ จานวน 1 ชุด (แบบสอบถามประเมินผลโครงการ)
8. ภาพถ่ายกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ภาพ (ติดกระดาษ A 4)
งบประมาณในการดาเนินโครงการ.............................................................................................................
- ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุ
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าน้ามันเชื้อเพลิง วัสดุสานักงาน วัสดุก่อสร้าง โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าซ่อมแซมและบารุงต่างๆ ค่าเช่า ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าจ้างเหมาจ่าย
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มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ลาดับ
รายการ
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

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................บาท (……………………………………………………………................................)

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

(................................................)
ประธานองค์กรกิจกรรมนิสิต
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ค่าครุภณ
ั ฑ์

ตัวอย่าง แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (ปคน.01)
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (ปคน.01)
ประจาปีการศึกษา 2557
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………
รายงาน ณ วันที่ .......................................................................
ปรับปรุงครั้งที่ ...........................................................................
1.จุดที่ควรปรับปรุง

2.ข้อ เสนอ แนะ

3.การวิเคราะห์ตนเอง

4.แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง
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5.
ตัวชี้วัดความสาเร็จ(KPI)

๖. ระยะเวลาดาเนินการตาม
รอบปีการศึกษา 2557
(ระบุช่วงการดาเนินงาน 1
เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 58)

7.งบประมาณ

8.
ผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่าง ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงาน (ปคน.02)
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (ปคน.02)
ประจาปีการศึกษา 2557
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………
รายงาน ณ วันที่ .......................................................................
ปรับปรุงครั้งที่ ...........................................................................
1.จุดที่ควรปรับปรุง

2.ข้อเสนอแนะ

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตามรอบปีการศึกษา 2557
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6. ผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
(ระบุรายละเอียดผลการ
ดาเนินงานที่แล้วเสร็จ)

7.
งบประมาณ

8.
ผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่างแบบรายงานแผนและผลการดาเนินงานประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต
ประจาปีการศึกษา 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลาดับ

1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ แผน/ ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
ของ
ผล ดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ประกวดแบบเสื้อรุ่นและ
แผน ม.ค. 57 – - จานวนนิสิตทีเ่ ข้าร่วม
แบบเหรียญรุ่น KU 74
ก.พ. 57 โครงการ

ผล

2
3

จัดทาเหรียญรุ่น KU 74

28 ก.พ.
57

เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจของผู้จัดทา
โครงการ
- นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการ
- จานวนนิสิตทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐)
อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐)
อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐)
มีนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 39 คน

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจของผู้จัดทา
โครงการ
- นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการ

อยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนน
เฉลี่ยที่ 4.06
อยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนน
เฉลี่ยที่ 4.14
อยู่ในเกณฑ์ดี ระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.19

แผน
ผล
แผน
ผล
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ

15,000

15,017

ความ
ความสอดคล้องตามอัตลักษณ์ มก.
สอดคล้อง มีจิตสานึก มีหลัก มีความ
รู้รัก
ตาม
ด้าน
คิด รอบรู้และ สามัคคี
วัตถุประสงค์ คุณธรรม
เท่าทันฯ

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุมทั่วไป
รายงานการประชุม..........................................
ครัง้ ที่......./................
เมื่อวันที่...................................................
ณ .....................................................
-----------------------------ผู้มาประชุม
(สังกัด)
(ตาแหน่ง)
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)......................
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................

(คณะ/ภาควิชา) (ตาแหน่ง).....................................
(คณะ/ภาควิชา) (ตาแหน่ง).....................................
(คณะ/ภาควิชา) (ตาแหน่ง)....................................

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................

สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........
สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........
สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........

เริ่มประชุมเวลา……………. น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่............../...........เมื่อวันที่.............................................
ให้ที่ประชุมรับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

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

วาระที่ 4

เรื่องพิจารณา
4.1........................................................................................................................... ...................................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.2........................................................................................................................... ...................................
....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
5.2........................................................................................................................... ...................................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
เลิกประชุมเวลา…………………. น.

(...........................................)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(...........................................)
ผู้จดรายงานการประชุม
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุมการดาเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิต

รายงานการประชุม..........................................
ครั้งที.่ ....../................
เมื่อวันที่...................................................
ณ .....................................................
-----------------------------ผู้มาประชุม
(สังกัด)
(ตาแหน่ง)
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)......................
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................

(คณะ/ภาควิชา) (ตาแหน่ง).....................................
(คณะ/ภาควิชา) (ตาแหน่ง).....................................
(คณะ/ภาควิชา) (ตาแหน่ง)....................................

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................
2. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................
3. นาย/น.ส......... (ชื่อ-สกุล)......................

สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........
สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........
สังกัด...(คณะ/ภาควิชา)........

เริ่มประชุมเวลา……………. น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่............../...........เมื่อวันที่.......................
จานวนรวม....หน้า โดยมีรายละเอียดดังในเอกสาร
มติ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข/มีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้าที่........
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

3.1...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม.............
3.2............................................................................................................................. ..............................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม.............
วาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 แนวทางและการวางแผนการดาเนินโครงการกิจกรรม
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.............................................
5.2 การมอบหมายงานให้คณะทางาน
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.............................................
5.3 การติดตามผลการดาเนินงานและสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
ตามที่สโมสร/ชมรม...............................................................ได้จัดทาโครงการ...................................................
ระหว่างวันที่.........................................................ณ.................................................................................................บัดนี้ การดาเนิน
โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะทางานได้จัดทาแบบประเมินโครงการเพื่อประเมินระดับความพึง
พอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยประเมินระดับที่คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการดาเนินโครงการในครั้ง
นี้ มีคะแนนเฉลี่ย........................อยู่ในระดับ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(ตารางสรุปแบบประเมินโครงการ)
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................
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5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงการครั้งต่อไป
จากผลการดาเนินโครงการในครั้งนี้ คณะทางานพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดทา
โครงการครั้งต่อไป ดังนี้
1) ............................................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.5 รับรองรายชื่อคณะทางานและผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ....................................................................ระหว่างวันที.่ ......................................ณ...............................
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ ...............................คน ประกอบด้วย คณะทางานและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยที่ประชุม
พิจารณารับรองรายชื่อคณะทางานและผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 คณะทางาน
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนิสิต

คณะ/ชั้นปี

รหัสนิสิต

คณะ/ชั้นปี

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1............................................................................................................................. ..........................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
6.2......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
เลิกประชุมเวลา…………………. น.
(...........................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม...............................

(...........................................)
ผู้จดรายงานการประชุม
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ตัวอย่างรายการหลักฐานตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดทาแผนและมีหลักฐานหรือ
รายงานการประชุมที่ชัดเจน
2) มีการจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
ขององค์กรนิสิต และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
4) มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย กาหนด
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในที่
ชัดเจน ครบทุกโครงการ
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัตติ ามแผน (D)
1) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี อย่างน้อย
ร้อยละ 80
2) มีการระบุขั้นตอนการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน
ทุกโครงการ
3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน เช่น จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณ
ที่ใช้จริงในทุกโครงการ
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ
อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิตที่เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดาเนินงานในการจัดทาโครงการครั้งต่อไป
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
รายงานการประชุม
เอกสารแผนงานปฏิบัติกิจกรรมประจาปี

เอกสารแผนงานปฏิบัติกิจกรรมประจาปี

รายงานการประชุม
จานวนรายงานสรุปโครงการต่างๆ
ขั้นตอนการทางาน/แผนงาน/สรุปโครงการ
ต่างๆ
ใบลงทะเบียน/ใบเสร็จต่างๆ/สรุปการใช้จ่าย
แบบประเมินความพึงพอใจ
จานวนรายงานสรุปโครงการต่างๆ

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้มีการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน/กาหนดแผนการติดตาม/รายงาน
การประชุม
2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดาเนินงาน สรุปผลรายงานการติดตาม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
4) มีการจัดทารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) และจัดส่งให้สภา เล่ม SAR และบันทึกส่งสภาผู้แทนนิสิต
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)
1) มีการจัดทาแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผล
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

แนวทาง/โครงการที่พัฒนาจากผลประเมินปี
ที่ผ่านมาสาหรับองค์กรที่ไม่มีการประเมินมา
ก่อนแสดงแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมมี
การพัฒนาจากปีที่แล้ว
2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิต บันทึกส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาให้สภา
ภายในเวลาที่กาหนด
ผู้แทนนิสิต
5. มาตรฐาน 5 ส.
1) มีกลไกในการดาเนินกิจกรรม 5 ส.
แต่งตั้ง/มอบหมายผู้ดูแล 5 ส/ตารางกาหนด
ผู้รับผิดชอบประจาวัน/แผนการดาเนินการ 5
ส. ขององค์กร
2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างน้อย 3 ส. แรก
มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
เป็นประจาและสม่าเสมอ
3 ส.
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวาง แผนการหารายได้-แผนการใช้เงิน/ระเบียบ
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
การใช้เงิน
2) มีการจัดทารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/
รายงานทรัพย์สินและสินทรัพย์/รายงานการ
สโมสรทุกประเภท
ประชุมเรื่องรายงานการเงิน
3) มีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่
บันทึกส่งรายงานการเงิน
กาหนด
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี
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ตัวอย่างปฏิทินกิจกรรม คณะวนศาสตร์
มิถุนายน 2013
วันอาทิตย์
2

วันจันทร์

วันอังคาร

3
สัมมนาสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์

9
วันอ้อมกอดนนทรี

10
1. เปิดภาคเรียน
2. ประชุมรุ่น
วนศาสตร์ 76
16
17
สรุปโครงการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย
นิสิตคณะวนศาสตร์
23
24
ถ่ายทอดทานอง สอนน้องร้องเพลง
คณะวนศาสตร์
30

4

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
1
5
6
1. ทาบุญสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
2. โครงการสูร่ ั่วนาตาล

11
ประชุมรุ่น
วนศาสตร์ 76 77 78

12
อบรมพยาบาลเบื้องต้น

วันศุกร์

วันเสาร์

7
8
1. ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีท…ี่
2. ตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายนิสติ คณะวนศาสตร์

13
โครงการก้าวแรกสู่ป่าไม้

14
สอนน้องร้องเพลง มก.

15
รับน้องตามครรลองวนา

18
ถ่ายทอดทานอง สอนน้องร้องเพลง
คณะวนศาสตร์

19

20
ถ่ายทอดทานอง สอนน้องร้องเพลงคณะ
วนศาสตร์

21

22
สอนน้อง ร้องเพลง มก

25
ถ่ายทอดทานอง สอนน้องร้องเพลง
คณะวนศาสตร์

26

27
*วันเชิดชูเกียรตินสิ ิต เรียนดี

28

29
Freshy Day&Night

Notes:
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ตัวอย่างการเขียนโครงการ
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โครงการ วนกรจิตอาสา (ตอน สร้างรอยยิ้ม ปันน้าใจ สู่สังคม)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2556
Forester charity (sharing and bring smile to people)
1. รหัสโครงการ
2. ชื่อโครงการ วนกรจิตอาสา (ตอน สร้างรอยยิ้ม ปันน้าใจ สู่สังคม) ประจ้าปีการศึกษา 2556
3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาคณะวนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านป่าไม้ ตามแนวพระราชดาริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสังคม
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวนศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล และรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และสร้างภาคีเครือข่ายด้าน วนศาสตร์ในระดับชาติและ
นานาชาติ
4. หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการศึกษาเล่าเรียน คือการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
มุ่งหวังให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ที่สาคัญคือ การมีสุขภาพที่ดี ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
อย่างสม่าเสมอ
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจิตสานึกที่ดี มีจิตอาสา เสียสละ อดทน ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่
ภายใต้กฎหมาย และสร้างคุณงามความดีให้แก่สังคม
จิตอาสา เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้กับนิสิต ให้มีความเข้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดการ
หันมาท้ากิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกฝัง สร้างนิสัยที่ดี จนท้าให้นิสิตเกิดคุณธรรม
จริยธรรมขึ้นภายในจิตใจ ส่งผลให้นิสิตเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้าต่อไป
สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ได้เห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ วนกรจิตอาสา (ตอน สร้าง
รอยยิ้ม ปันน้าใจ สู่สังคม) ประจ้าปีการศึกษา 2556 ขึ้น ร่วมกับนิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้กับนิสิต
คณะวนศาสตร์ทุกชั้นปี ได้ท้ากิจกรรมเพื่อสังคม เรียนรู้การเป็นผู้ให้ที่ดี แก่ผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาจิตใจของผู้เข้าร่วม
โครงการให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียน การท้างานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะวนศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเกิดการยอมรับมากขึ้นภายในสังคม
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตคณะวนศาสตร์เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้น้า การท้างานร่วมกันของนิสิตและ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2. เพื่อสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับสังคมที่ด้อยโอกาส และประชาสัมพันธ์คณะวนศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก
ของสถาบันต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ควบคู่กับการเรียนของนิสิตคณะวนศาสตร์ และการท้างาน
ของนิสิตคณะวนศาสตร์
6. เป้าหมายหลัก
นิสิตคณะวนศาสตร์ จานวน 60 คน
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชุณหกร แซ่ลิ่ม
นายธารินทร์ เมตตา
นางสาวนิมิตยา เกลื่อนกลาด
นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์
นายพงศ์ภัทร ชัยชนะ
นางสาวรัตนา งามยิ่ง
นางสาวอิสรีย์ ฉะเชนรัมย์
นางสาวอาภัสรา ทาแกง
นางสาวฐิติภา ธัญญพาณิชย์
นายนริศร คงชุ่ม
นางสาวภัทราภร แสงโสภา
นางสาวมณีรัตน์ เนยค้า
นางสาวกนกพร รัตนารี
นางสาวอนุธิดา อุไรกุล
นางสาวมานิดา อุณหะจิรังรักษ์
นางสาววาสนา เพชรประดับ
นางสาวจิตติมา โพธิ์แสง
นางสาวสิณีนาถ หลักเพชร
นายสุเมธ รักษ์จันทร์
นายเฉลิมพร แก้วเซ่ง
นายสุวิชา หัดกล้า
นายกิตติ กันจันวงศ์
นายปกรณ์ รัตนธรรม
นายกรวิทย์ จิตต์บรรยงค์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
ดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์
ดร.สมพร แม่ลิ่ม
ดร.วาทินี สวนผกา
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร
ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุวิมล อุทัยรัศมี
ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน
อ.พฤทธิ์ ราชรักษ์

ประธานโครงการฯ
รองประธานโครงการฯ
รองประธานโครงการฯ
เหรัญญิกโครงการฯ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขานุการโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
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อ.ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์
อ.พิชิต ลาใย
นางสาววาริกา รวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ

8. วิธีดาเนินงาน
ช่วงที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนงาน โดยการจัดประชุมคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งได้มีการแบ่งช่วงกิจกรรมการ
วางแผนเตรียมงาน ประกอบด้วย การจัดประชุม การกาหนดรูปแบบกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ และนิสิตผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนของกิจกรรม ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนงาน (Plan)
วัน/เดือน/ปี
19 พฤศจิกายน 2556

5 ธันวาคม 2556

กิจกรรม
จัดประชุมเลือกประธานโครงการฯ
- กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดทาโครงการฯ
- กาหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดทาโครงการฯ
(ครั้งที่ 1)
กาหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดทาโครงการฯ
(ครั้งที่ 2)
- ประชุ ม สรุ ป วั น เวลา สถานที่ แ ละรู ป แบบกิ จ กรรมที่
เหมาะสม
- กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและมอบหมายงานให้
วางแผนรายละเอียดกิจกรรม
- ชี้แจงรายละเอียดในการทากิจกรรม (ระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
- สรุปการวางแผนการดาเนินกิกจรรมในการจัดทาโครงการฯ
จัดทาหนังสือโครงการฯ

9 ธันวาคม 2556
4 มกราคม 2557

นาเสนอโครงการฯ
เตรียมกิจกรรมและสถานที่ตามแผนการดาเนินงาน

5 มกราคม 2557

เตรียมกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานและประเมินผล

6 มกราคม 2557

สรุปโครงการฯ

20 มกราคม 2557

ส่งรายงานสรุปผลโครงการฯ

21 พฤศจิกายน 2556
25 พฤศจิกายน 2556

26 พฤศจิกายน 2556
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ผู้รับผิดชอบ
พงศ์ภัทร ชัยชนะ
ชุณหกร แซ่ลิ่ม
นิมิตยา เกลื่อนกลาด
ธารินทร์ เมตตา
ชุณหกร แซ่ลิ่ม
ธารินทร์ เมตตา
ชุณหกร แซ่ลิ่ม
แพรพรรณ เกตุสวัสดิ์
กรวิทย์ จิตต์บรรยงค์
ชุณหกร แซ่ลิ่ม
กนกพร รัตนารี
คณะกรรมการ
ชุณหกร แซ่ลิ่ม
ธารินทร์ เมตตา
คณะกรรมการ
วาสนา เพชรประดับ
ฐิติภา ธัญญพาณิชย์
ชุณหกร แซ่ลิ่ม

ช่วงที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมและตรวจสอบผลการดาเนินกิจกรรม (Do and Check)
จากการที่คณะกรรมการโครงการได้วางแผนเตรียมงาน และวางแผนรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
ในที่ประชุม ได้สรุปแผนการดาเนินกิจกรรมโครงการ พี่วนกร จิตอาสา สร้างรอยยิ้ม ปันน้าใจ สู่สังคม ประจาปี
การศึกษา 2556 ดังนี้ (ตารางที่ 2)
เวลา
การดาเนินกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
นิสิตผู้รับผิดชอบ
11.30-12.20 น. ออกเดินทาง

เดิ น ทางไปยั ง สถานสงเคราะห์ เด็กพิ การทาง
สมอง และปัญญา บ้านราชาวดี
เจ้ า หน้ า ที่ บ้ า นราชาวดี ก ล่ า วต้ อ นรั บ และ
แนะนาสถานที่ความเป็นมา
ร้องเพลง จัดแถว เต้น

ชุณหกร แซ่ลิ่ม
ธารินทร์ เมตตา
13.00-13.10 น. กล่าวแนะนาสถานที่
กนกพร รัตนารี
นิมิตยา เกลื่อนกลาด
13.10-13.30 น. สันทนาการ
คณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
13.30-14.00 น. กิจกรรมเกมส์ มอบของ กิจกรรมเกมส์มหาสนุก หรรษา
คณะกรรมการ
รางวัลพิเศษ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
14.00-14.15 น. รับประทานอาหารว่าง รับประทานอาหารว่าง (ขนม นม)
สุเมธ รักษ์จันทร์
อนุธิตา อุไรกุล
14.15-15.00 น. กิจกรรมสร้างโลก สร้าง กิจกรรมปลูกต้นนนทรีจานวน 9 ต้น ณ สถาน ปกรณ์ รัตนธรรม
ความร่มรื่น
สงเคราะห์ เ ด็ ก พิ ก ารทางสมอง และปั ญ ญา กนกพร รัตนารี
บ้านราชาวดี
15.30-16.00 น. กิ จ กรรมบทเพลงนี้ ใ ห้ การแสดงดนตรีของเหล่าพี่ๆ วนศาสตร์
สุวิชา หัดกล้าและทีม
ดนตรีบาบัด
16.00-17.00 น. รับประทานอาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น (สถานสงเคราะห์เด็ก สุเมธ รักษ์จันทร์
พิการทางสมอง และปัญญา บ้านราชาวดี)
อนุธิตา อุไรกุล
17.00-18.00 น. เดินทางกลับ
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ชุณหกร แซ่ลิ่ม
สวัสดิภาพ พร้อมความสุข
ธารินทร์ เมตตา

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการดาเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม
9. แหล่งเงิน/จานวนเงิน
1.แหล่งเงินทุน
- คณะวนศาสตร์
- สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
รวม
2.ประมาณการรายจ่าย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่ารถ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าประสานงาน/เตรียมการ
- ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
รวม

22,000 บาท
5,000 บาท
27,000 บาท
15,000
1,500
3,000
3,000
1,000
27,000

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10. สถานที่ดาเนินการ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11. ระยะเวลาในการดาเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557
12. ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. นิสิตคณะวนศาสตร์เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้นา เกิดการทางานร่วมกันของนิสิต
ระหว่างชั้นปี และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการทากิจกรรมและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเกิดการ
ประชาสัมพันธ์คณะวนศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคม
3. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นผู้ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการฯ
1. วิธีการประเมินผล
1) แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรม ของนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
1) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการวนกรจิตอาสา
(ตอน สร้างรอยยิ้ม ปันน้าใจ สู่สังคม) ปีการศึกษา 2556 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คะแนนขึ้นไป
2) นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นผู้ให้ที่ดี และสามารถนาสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คะแนนขึ้นไป
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แบบฟอร์มและตัวอย่าง การขออนุมัติโครงการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์บริการการศึกษา สานักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. ๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๒
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๑๔๐๑/1318
วันที่
มิถุนายน ๒๕๕7
เรื่อง

ขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7

เรียน

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิ ตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประ จ า ปี ก าร ศึ ก ษ า ๒๕ ๕ 7 ใ นวั น พฤ หั ส บดี ที่ 7 สิ งห า ค ม ๒๕ ๕ 7 เว ลา ๐ ๘. ๐๐ – 1 3 . 0๐ น .
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้นิสิต
ใหม่มีความรู้ความเข้าใจการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทราบแนวทางการวางแผนการ
เรี ย นตลอดหลั กสู ตร ทราบระเบี ย บ ข้อบั งคับที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ข้อบังคับในการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมหลั กสู ตร
รายละเอียดโครงการดังแนบมาพร้อมนี้
จึ ง ใคร่ ข ออนุ มั ติ โ ครงการ และค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเษตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ จริยโชติเลิศ)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

ศศิธร/ร่าง/พิมพ์/ทาน
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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
กรรมการดาเนินงาน คณะกรรมการกิจการนิสิตฯ
3. รหัสโครงการ : 157020130002
4. ค่าประสบการณ์โครงการ :
 กิจกรรมมหาวิทยาลัย
จานวน ....3.... ชม.
 เพื่อสังคม
จานวน .......... ชม.
 เสริมทักษะ
จานวน .......... ชม.
 คุณธรรม
จานวน .......... ชม.
ทักษะการคิดและการเรียนรู้
จานวน .......... ชม.
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จานวน ........... ชม.
 สุขภาพ
จานวน ........... ชม.
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ID KU) คือ
 สานึกดี
 มุ่งมั่น
 สร้างสรรค์
 สามัคคี
5. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ รับ นิ สิ ต ใหม่ ประจ าปีก ารศึ ก ษา 2557
ซึ่งมีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 640 คน แบ่งออกเป็น 5 ภาควิชา
ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องได้รับข้อมูล เช่น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา ระเบียบและกฎเกณฑ์ และ
นิสิตจะต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร จึ ง เห็ น ควรเสนออนุ มั ติ จั ด โครงการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 13.00 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ ความเข้าใจการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และทราบแนว
ทางการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ทราบระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และทราบแนวทางการวางแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร ทราบระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. ผู้เข้าร่วม และกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตชั้นปีที่ 1
จานวน 640 คน
2. นิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 จานวน 40 คน
3. คณาจารย์
จานวน 15 คน
4. บุคลากร
จานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 700 คน
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กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิตชั้นปีที่ 1
จานวน 640 คน
8. ระยะเวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. รูปแบบหรือลักษณะการดาเนินการ
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. น้าแข็ง
200 บาท
6. น้าเปล่า
300 บาท
7. ค่าวัสดุ
1,500 บาท
รวมเป็นเงิน
50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
12. การประเมินผล
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมโครงการมีค่ามากกว่า 3.51 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
13. วิธีดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรม
เดือนสิงหาคม ขออนุมัติแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทาโครงการฯ
2556
เดือนมิถุนายน ขออนุมัติจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะฯ ปีการศึกษา
2557
2557
เชิญคณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ
จองห้องสุธรรมอารีกุล
จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ
ขออนุมัติรหัสกิจกรรม และชั่วโมงกิจกรรม
ประสานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองวิเทศสัมพันธ์ ทาหนังสือเชิญ
วิทยากร
แจ้งกาหนดการวันที่ เวลา และสถานที่ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดเดรียมจัดทาเอกสารเพื่อแจกให้กับนิสิตใหม่ ไฟล์นาเสนอฝ่าย
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ
นางศศิธร พลโยธา
นางศศิธร พลโยธา
นางศศิธร พลโยธา
นางศศิธร พลโยธา
นางศศิธร พลโยธา
นางศศิธร พลโยธา

ระยะเวลา

วันที่ 7
สิงหาคม
2557
เดือนสิงหาคม
2557
เดือนสิงหาคม
2557
เดือนกันยายน
2557

กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
กิจการนิสิต และวัสดุ อุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์คณะฯ และประกาศติดบอร์ดวัน นางศศิธร พลโยธา
สอบสัมภาษณ์ของ admissions
สั่งอาหาร ขนม น้า และออกแบบแบบประเมินโครงการ
นางศศิธร พลโยธา
ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ฯ 2557
นางศศิธร พลโยธา
และสโมสรนิสิตคณะฯ
บันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้กับรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

นางศศิธร พลโยธา

สรุปค่าใช้จ่ายจัดทาเรื่องเบิกกับฝ่ายการเงิน

นางศศิธร พลโยธา

ส่งรายงานรองคณบดี และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต นางศศิธร พลโยธา
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขในปัญหาและข้อเสนอแนะตามแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

15. กาหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาปีการศึกษา 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
ประจาปีการศึกษา 2556
09.30 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง “หลักสูตร และการวางแผนการเรียน”
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์)
10.00 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “แนะนาหลักสูตรเรียนร่วมสถาบันต่างประเทศ”
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. แนะนากิจกรรมนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปีการศึกษา 2557
โดย สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

60

แบบฟอร์มสรุปรายรับ – รายจ่ายของหน่วยงาน
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