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โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ได้ดําเนินงานประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 –
19.30 น. จํานวน 17 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สภาผู้แทนนิสิต 2) องค์การบริหาร องค์การนิสิต 3) คณะเกษตร 4) คณะ
ศึกษาศาสตร์ 5) คณะวิทยาศาสตร์ 6) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7) คณะมนุษยศาสตร์ 8) คณะประมง 9) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10) คณะสังคมศาสตร์ 11) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 12) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13)
คณะเศรษฐศาสตร์ 14) คณะสิ่งแวดล้อม 15) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16) คณะวนศาสตร์ 17) คณะบริหารธุรกิจ โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ออกเป็น 5 ชุด ดังนี้
กรรมการชุดที่ 1 ประเมินฯ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) องค์การบริหาร องค์การนิสิต
2) สโมสรนิสิตคณะเกษตร 3) สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 4) สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
1. อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์
กรรมการ
3. นายมหาด อินทร์ดว้ ง
สํานักการกีฬา
กรรมการ
4. นางศศิธร พลโยธา
นักวิชาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ
สํานักงานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวดวงสมร สุทธิวงศ์กลู
นิสิตคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการชุดที่ 2 ประเมินฯ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
2) สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 3) สโมสรประมงนิสิตคณะประมง 4) สภาผู้แทนนิสิต
1. รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ประธานกรรมการ
2. ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
3. นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย
นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
4. นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว
กองกิจการนิสิต
กรรมการ
5. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักงานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวันวิทย์ แซ่ฉิน
นิสิตคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการชุดที่ 3 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 3) สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
1. ผศ.สุลักษม์ ตาฬวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
3. นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว
นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
4. นายสําเริง เครื่องไธสง
กองกิจการนิสิต
กรรมการ
5. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักงานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ความสวัสดิ์
นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ
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กรรมการชุดที่ 4 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2) สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 3) สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
1. ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
ประธานกรรมการ
2. ดร.ธํารงศักดิ์ เศวตเลข
ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
4. นางสาววิธิพร แก้วเกลี้ยง
กองกิจการนิสิต
กรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล
กองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกรกนก ถ่ายสูงเนิน
สภาผู้แทนนิสิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการชุดที่ 5 ประเมินฯ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
3) สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
1. นางสาวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ
2. อ.ราชันย์ ศรชัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
3. นายสัญชัย ทองขาว
นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
4. นางคณิศร สัจจะธีระกุล
กองกิจการนิสิต
กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
สํานักงานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6. นายศุภณัฐ วรงค์ชยกุล
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตว่า สามารถดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ สอดรับกับกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสภาพจริงในการ
ดําเนินงาน ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการตาม 6 มาตรฐาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผล
การดําเนินงานของนิสิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 ตามมาตรฐานคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต 6 ด้าน มีองค์กรนิสิตที่มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.51-5.00 คะแนน) จํานวน 6 องค์กร
คิดเป็นร้อยละ 35.29 อยูใ่ นระดับดี (3.51-4.50 คะแนน) จํานวน 8 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 47.06 อยู่ในระดับพอใช้
(2.51 -3.50 คะแนน) จํานวน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 11.76 และอยู่ในระดับควรปรับปรุง (1.51-2.50 คะแนน)
จํานวน 1 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 5.88 ดังนี้
ระดับคะแนนการประเมิน
(4.51 – 5.00 คะแนน)
การดําเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก
(3.51 – 4.50 คะแนน)
การดําเนินโครงการอยู่ในระดับดี

หน่วยงาน
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
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ระดับคะแนนการประเมิน
(2.51 – 3.50 คะแนน)
การดําเนินโครงการอยู่ในระดับพอใช้
(1.51 – 2.50 คะแนน)
ต้องปรับปรุงการดําเนินโครงการ
(0.00 – 1.500 คะแนน)
ต้องปรับปรุงการดําเนินโครงการเร่งด่วน

หน่วยงาน
สโมสรนิสิตคณะประมง สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะเกษตร
-

