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คํานํา 
 
 รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง “การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ คือ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต สามารถรายงาน
สรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพได้ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
เป็นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตในแต่ละชมรม/สโมสรนิสิต จากทั้ง 4 วิทยาเขต ซึ่งใน
รายงานสรุปผลโครงการฯ เล่มนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทํากิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการโดยนิสิต เพื่อให้
นิสิตสามารถทํากิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการแนะนําเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการ 1 
ชมรม/สโมสร 1 กิจกรรมคุณภาพ ซึ่งถือสิ่งเหล่านี้ที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถช่วยในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
นิสิตให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้นได้ 
 คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลโครงการ
สัมมนาฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นิสิตและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนิสิตในโอกาส
ต่อไป 

 
 

         คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ 

             ตุลาคม 2555 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ตามท่ีคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ได้เห็นชอบการจัดโครงการสัมมนา
เครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
2555” โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานประกันคุณภาพและกองกิจการนิสิตในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่  5-6 มิถุนายน  2555 ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต สามารถรายงาน
สรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพได้ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
เป็นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตในแต่ละชมรม/สโมสรนิสิต จากทั้ง 4 วิทยาเขต โดย
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ  
 การจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้นํากิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประธานสภาผู้แทนนิสิตและสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
จาก 4  วิทยาเขต จํานวน 64 คน ประกอบด้วย 

1.1  วิทยาเขตบางเขน        36 คน 
1.2  วิทยาเขตกําแพงแสน          5  คน 
1.3  วิทยาเขตศรีราชา        13  คน 
1.4  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     10  คน 

2. คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตและทีมงาน จํานวน 24 คน 
 
 การจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมใน
หัวข้อต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. การบรรยาย เรื่อง “นโยบายส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ บรรยายให้ทราบ
เกี่ยวกับ นโยบายส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นิสิตในการประกันคุณภาพ และสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
โดยเน้นการพัฒนานิสิตด้วยการทํากิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพ คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 9 ข้อ โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ (Learning by doing) จากนโยบายของท่านอธิการบดีด้านกิจกรรมนิสิต คือ “สร้างบัณฑิตให้มี
คุณภาพเหนือสถาบันอุดมศึกษาอื่น” 
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2. การบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมนักศึกษาควรปรับตัวอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต โดยก่อนบรรยายมีวีดิทัศน์ความเป็นมา
ของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน สําหรับการบรรยายที่เน้นการปูพ้ืนฐานให้นิสิตในการทํากิจกรรมให้มีคุณภาพ
ตามศษวรรษที่  21 กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย โดยแนะแนวทางการทํากิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพ 
ต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย และความไร้พรมแดน  เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักและเตรียมตัวให้
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยทําความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน คุณภาพของบัณฑิตที่
จะเข้าทํางานในอาเซียน รวมทั้งประเด็นสมรรถนะที่สําคัญที่สุด  ได้แก่ ภาษา IT Creative Think สมรรถนะ
ด้านวิชาชีพ และการทํางานกับผู้คนข้ามวัฒนธรรม  

3. การบรรยาย เรื่อง “1  องค์กร  1  กิจกรรมคุณภาพ” โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
กองกิจการนิสิต ได้บรรยายให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพของนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
ทบทวนเกี่ยวกับนิยามของคําว่า “คุณภาพ มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ” และบรรยายที่เน้นเกี่ยวกับ
มาตรฐานบัณฑิต มก. (คุณภาพขั้นตํ่าของความเป็นบัณฑิต) แนวคิดคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามวงจร PDCA โดย
ยกตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิสิตที่มีคุณภาพจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องจิตอาสาเป็นวิดีโอให้นิสิตได้รับชม เพื่อให้นิสิตเกิดแนวทางการดําเนินกิจกรรมนิสิต
ให้มีคุณภาพ และได้แนะนําโครงการ “1  องค์กร  1  กิจกรรมคุณภาพ” ของ มก. โดยช้ีให้เห็นถึงองค์ประกอบ
คุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิต เช่น มีวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน มีการดําเนินกิจกรรมที่ครบตามหลัก 
PDCA    เป็นต้น รวมทั้งได้แนะนําการเขียนเสนอกิจกรรมคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กําหนด  และการ
แนะนําการทํากิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน  

4. การระดมสมองของผู้ นํ านิสิต ในหัวข้อ  “กิจกรรมนิสิต ช่วยเสริมสร้ างอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างไร” โดยผู้นํานิสิตได้ร่วมกันนําเสนอกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ การทํากิจกรรมใดๆ ของนิสิตมีประเด็นหลักที่ควรคํานึงถึง คือ
การมีสํานึกดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป การทํากิจกรรมจึงไม่ควรมีสิ่งที่ไม่
ดี เช่น ยาเสพติด เข้ามาเกี่ยวข้องในการทํากิจกรรม ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ชมรม สโมสรใด 
กิจกรรมที่ทําทุกกิจกรรมต้องสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต 
ดังนั้นสภาผู้แทนนิสิตต้องพิจารณาว่ากิจกรรมใดมีประโยชน์สามารถตอบโจทย์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยได้จึงจะ
อนุมัติให้งบประมาณ แต่ถ้าไม่สามารถตอบได้ก็จะไม่อนุมัติงบประมาณ และทุกโครงการต้องมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการทํากิจกรรมและต้องทํากิจกรรมให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี
ความมุ่งมั่นในการทํางาน สําหรับการสร้างสรรค์นั้น ทุกกิจกรรมต้องมีกิจกรรมที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์เกิดขึ้น
มากกว่าเดิม และต้องแสดงออกถึงการทํางานเป็นทีมในการสร้างความสามัคคีได้  และสุดท้ายกิจกรรมต้อง
สร้างอัตลักษณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ด้วย เช่น กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมช่วยเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมมีสํานึกที่
ดี เป็นต้น  

5. การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงาน และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต” 
โดย นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความเข้าใจ
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เกี่ยวกับ คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันคุณภาพ กระบวนการ
สร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพ (PDCA) รวมทั้งได้อธิบายถึงมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านการวางแผน (P) มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล 
(C) มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) มาตรฐาน 5 ส. และมาตรฐานการเงินงบประมาณ ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่าง
ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตในรอบปีที่ผ่านมา โดยเชิญผู้แทนจากสภาผู้แทนนิสิต และองค์การบริหาร 
องค์การนิสิต ให้เล่าประสบการณ์ประเมินคุณภาพให้นิสิตองค์กรอื่นๆ ได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้เสนอปฏิทิน
แนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตให้นิสิตได้พิจารณาร่วมกัน  โดยนิสิตแต่ละกลุ่ม มี
ความคิดเห็นที่เหมือนกัน คือ ติดที่เงื่อนระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปควรขยายระยะเวลาให้เหมาะสม บาง
กิจกรรมยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ การทํารายงานจึงไม่สามารถจัดทําได้ การทํากิจกรรมของนิสิต บางครั้งมี
ภาระติดเรียน ติดฝึกงาน ทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมได้ตามปฏิทินที่วางไว้ทั้งหมด และชมรม สโมสรแต่ละ
องค์กรนิสิตนั้นมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน การจะกําหนดปฏิทินควรมีการสํารวจภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด 
เพื่อให้ทุกองค์กรนิสิตมีความพร้อมที่ตรงกันมากที่สุด  และควรมีการร่างมาตรการส่งเสริมให้องค์กรนิสิตทํา
กิจกรรมประกันคุณภาพ โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพระหว่างชมรม สโมสรต่างๆ 
และมีการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตข้ามวิทยาเขต  
 สําหรับสรุปผลการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยนิสิตรับทราบถึง
นโยบายส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
การประกันคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานวุฒิแห่งชาติ การปรับตัว
ของนิสิตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แนวคิดการทํากิจกรรมคุณภาพตามวงจร PDCA รับทราบความ
สอดคล้องของกิจกรรมนิสิตกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทิศทางการดําเนินงาน และมาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต รวมทั้งได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการทํากิจกรรมนิสิตที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่านิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเป็นการทําความเข้าใจในการ
ทํากิจกรรมที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 จากนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 64 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.50 โดยมีค่าใช้จ่ายจริง จํานวน 126,239.95 จากงบที่ขอไว้ 139,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่าย 1,434.54 
บาท/คน  
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สรุปประเด็นโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต  
เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปี 2555” 

 

นโยบายส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 การบรรยาย เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ทราบเกี่ยวกับ  คุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นโยบายด้าน
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต และโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 
กิจกรรมคุณภาพ โดยช้ีแนะให้นิสิตทราบถึงการทํากิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

• คุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์   
- ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 คือ ต้องเรียนรู้

และดํารงอยู่ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง คนไทยที่มีผลิตภาพเศรษฐกิจ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการสื่อสาร 
ทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ปัญหาและรับความเสี่ยง สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน มี
การบริหารจัดการตนเอง มีจริยธรรม 

- ตามมาตรา 6 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา) มีความรู้ และคุณธรรม   
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  กําหนดคุณลักษณะ คือ คนไทยเป็นคน
เก่ง คนดี และมีความสุข มีกําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ์ มีความรู้และทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการ
ดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม มีทักษะการเรียนรู้และการปรับตัวทางสังคม มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและจิตสํานึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่าง
น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ IT 

• คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ข้อ ประกอบด้วย 
1. มีความรู้ หลักคิด ทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ในศาสตร์ที่ตนศึกษา

สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถนําหลักคิดและประสบการณ์ทางวิชาการมา
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ปรับและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของ
สังคมไทย 

2. มีความรู้ เท่ าทันต่อกระแสการเคลื่อนไหวและกระแสการเปลี่ ยนแปลงใน
ระดับประเทศและระดับโลก 

3. มีทักษะภาษาต่างประเทศที่เพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนรู้ทางวิชาการใน
ระดับสูง 

4. มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เพียงพอต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีแนวคิดใน
การสร้างงานด้วยตนเอง 

5. มีศักยภาพในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีความคิดในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6. มีค่านิยมที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิต ได้แก่ การยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง การยึด
มั่นในวิถีทางประชาธิปไตย การเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และการรู้จักพ่ึงพาตนเอง 

7. มีบุคลิกภาพและการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม ได้แก่ การแสดงออกด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านภาวะอารมณ์ ด้านการมีสัมมาคารวะ ด้านการสื่อข้อความ และด้านกาลเทศะ 

8. มีจิตสํานึกด้านคุณธรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติ
ปฏิบัติ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุข 
และการมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมและสังคม 

9. มีความสามารถในการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของตนเอง  

• อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU) ประกอบด้วย   

 สํานึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มี

จริยธรรม  

 มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความต้ังใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะ

อุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในการทํางานและในการปฏิบัติใด ๆ  

 สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู ้มีความขวนขวายแสวงหา

ความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 

 สามัคคี (Unity) หมายถึง มคีวามร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทํางาน

เป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

• นโยบายด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่  
- นโยบายข้อที่ 1 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่นิสิต (citizenship)  
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- นโยบายข้อที่ 2 มุ่งให้ทุกคณะในทุกวิทยาเขต จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีจํานวน
เพียงพอ สําหรับรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในคณะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

- นโยบายข้ อที่  3  กํ าหนดแนวทางการพัฒนานิ สิ ต  เพื่ อ เ ตรี ยม บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้พร้อมต่อการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

- นโยบายข้อที่ 4 เปิดรับสมัครนิสิตโควตาพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- นโยบายข้อที่ 5 กําหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการแต่งกายงาม ตามระเบียบนิสิต เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการตามนโยบายด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- นโยบายข้อที่ 6 เตรียมการเพื่อเสริมสร้างอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อรองรับการ
บริหารงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

- นโยบายข้อที่ 7 สร้างโอกาสให้นิสิตสามารถนําผลงานหรือประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมนิสิตมาเทียบเคียงได้กับการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
รูปแบบของการฝึกงาน  

มีการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by doing) 
โดยอธิการบดีมีนโยบายด้านกิจกรรมนิสิต คือ “สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเหนือสถาบันอุดมศึกษาอื่น” ได้แก่ 

- เตรียมพร้อมบัณฑิตให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการฝึกทักษะทางภาษา และ 
IT 

- ทํานโยบาย “นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย” ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยการเพิ่มพ้ืนที่
สําหรับนิสิต เพิ่มบริการและสวัสดิการนิสิต เช่น บริการให้ยืมโน้ตบุก เปิดบริการห้องสมุด 24 ช่ัวโมง ในช่วง
สอบ 

- ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ทั้งด้านกีฬา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ และสุขภาพที่ดี โดยจัดพ้ืนที่
สําหรับออกกําลังกาย สวนสุขภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดเวทีให้นิสิตได้แสดงความสามารถ 

- ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต และนักเรียน
สนใจเข้าศึกษาใน มก. 

- จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อให้นิสิตมีจิตใจดี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และสะท้อนดู
ตนเอง 

- จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง 

• กิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประเภท ประกอบด้วย
กิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมเสริมสร้างศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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• แนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต โดยมีเป้าหมาย คือ กิจกรรมนิสิตโดยนิสิต
เพื่อนิสิต ในการสร้างประสบการณ์ชีวิตและการทํางานที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
ฝึกทักษะการบริหารจัดการ และเสริมสร้างกระบวนทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ โดยมีกลไกการดําเนินงาน ได้แก่ 
การกําหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาผู้นํานิสิต และการให้ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

• การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต เป็นการสอดแทรกกระบวนการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการดําเนินกิจกรรมนิสิต และมีการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพ เช่น การถอดบทเรียน จัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA  

• โครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ เป็นจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการ
ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตใน
คณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีมติเห็นชอบให้องค์กรนิสิตเข้าร่วม
โครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรนิสิตในการดําเนิน
กิจกรรมนิสิตตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ส่งเสริมให้นิสิตมีแนวทางดําเนินกิจกรรมนิสิตที่มีคุณภาพ 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ได้รับเกี
เปิดวีดิท
ทํากิจก
การเข้า

กิจกรร

ผู้บริหา

หลากห

ต่างชาติ

ความเข

ต้ังแต่เมื

ประชา

มากย่ิงขึ

วันที่ 1 

หนึ่ง เพื

ด้านเศร

บริการ

และวัฒ

จะเป็นโ

ใช้ภาษา

ให้มีสม

Creativ

ด้านทัศ

เรียนรูต้

กิจกรรมน

การบรรยาย
กียรติจาก ดร
ทัศน์ความเป็น
กรรมให้มีคุณภ
าสู่ประชาคมอ

• 
มนิสิตในศตว

าร หรือผู้นํานิ

หลาย ความแ

ติเพิ่มมากขึ้น 

ข้าใจในประช

มื่อไหร่ เกี่ยวข

คมอาเซียน แ

ขึ้น  

• 
 มกราคม 25

พ่ือประโยชน์ร่

รษฐกิจตลาด

 การค้าแรงง

ฒนธรรม 

• 
โอกาสทางธุร

าอังกฤษ หมา

มรรถนะสากล

ve Thinking 

ศนคติของนิสิต

ตลอดชีวิต  

 

นักศึกษาคว

ย เรื่อง “กิจก
.จิรวัฒน์ วีรัง
นมาของการจ
ภาพตามศษวร
อาเซียน รายล

ศตวรรษที่ 2

วรรษ 21 ภาย

นิสิตองค์กรนิ

แตกต่างของนิ

โดยให้นิสิตมอ

ชาคมอาเซียน

ข้องกับนิสิตอ

และในอนาคต

การรวมตัวข

558  ประกอบ

ร่วมกัน ในด้าน

และฐานผลิต

งานฝีมือ และ

ประชาคมอา

กิจ การใช้ชีวิต

ายถึง การขาด

ลเพื่อความพร้

สมรรถนะด้า

ต ดังนี้ การตร

วรปรับตวัอย

กรรมนักศึกษ
กร ผู้ช่วยผู้อํา
จัดต้ังประชาค
รรษที่ 21 ภา
ะเอียดสรุปได้

21 เป็นศตวร

ยใต้สถานการ

สิตจึงต้องคํา

นิสิต และควา

องว่า อาเซียน

 ในประเด็นต

อย่างไร ภาษา

ตประเทศไทย

ของอาเซียน 

บ 10 ประเทศ

นการเมือง แล

ตเดียว การเปิ

ะการลงทุน แ

เซียนที่เกี่ยวข้

ตที่เปลี่ยนแป

ดสมรรถนะใน

ร้อมสู่อาเซียน

านวิชาชีพ + ก

ระหนัก  การ

8

ย่างไร ก่อน

ษาควรปรับตัว
านวยการกอง
คมอาเซียน สํ
ยใต้สภาวการ

ด้ดังนี้ 

รรษแห่งการเ

รณ์ทั้ง 3 นี้ ค

นึงถึง การเป

ามไร้พรมแด

น คือ โอกาส ใ

ต่อไปน้ี อาเซีย

ากลางที่ใช้คือ

จะเป็นเพียงจั

จะเริ่มต้ังแต

ศ  รวมตัวเป็น

ละความมั่นคง

ปดเสรีทางการ

และด้านสังคม

ข้องกับนิสิต คื

ลง ซึ่ง ดร.สุริ

นการเสริมพลัง

น มีประเด็น

การทํางานกับ

รปรับตัว  การ

ประเทศไทย

อย่างไร ก่อน
งกิจการนิสิต 
าหรับการบรร
รณ์ที่เปลี่ยนแ

เปลี่ยนแปลง

ควรมีรูปแบบก

ปลี่ยนแปลงที

น การเข้าสู่ป

ในการพัฒนา

ยนคืออะไร มี

อะไร เพื่อใ

จังหวัดหนึ่งขอ

ต่

น

ง 

ร

ม

คือ โอกาสในก

นทร์  พิศสุวร

งและศักยภาพ

นสมรรถนะที

บผู้คนข้ามวัฒน

รเตรียมการ

ยเข้าสูป่ระช

นประเทศไทย
เป็นวิทยากร
รยายที่เน้นกา

แปลง หลากห

 มีความหลา

การทํากิจกรร

ที่เกิดขึ้นตลอด

ประชาคมอา

ตนเอง ดังนัน้

มีก่ีประเทศ มี

ให้การพัฒนา

องประเทศอา

การทํางานของ

รรณ ได้กล่าวไ

พในการแข่งขั

ที่สําคัญที่สุด 

นธรรม ซึ่งการ

การสร้างมูล

ชาคมอาเซยี

ยเข้าสู่ประชาค
บรรยาย โดย
ารปูพ้ืนฐานให
ลาย และไร้พ

กหลาย และ

รมให้มีคุณภา

ดเวลาและรว

เซียนในอนา

น นิสิตจึงควรท

วัตถุประสงค์

าตนเองได้ทัน

เซียน ที่สังคม

งนิสิตที่กว้างม

ไว้ว่า “การขา

ขัน” ดังนั้นกา

ได้แก่ ภาษ

รพัฒนานิสิตต้

ค่าเพิ่มในตนเ

ยน 

คมอาเซียน” 
ยเริ่มด้วยการ
ห้นิสิตในการ
พรมแดน ใน

ะไร้พรมแดน 

าพ โดยเริ่มที่

วดเร็ว ความ

คตจะมีนิสิต

ทราบและทํา

์อย่างไร เริ่ม

กับการเข้าสู่

มจะเปิดกว้าง

มากขึ้น ไม่ว่า

าดทักษะการ

รพัฒนานิสิต

ษา + ไอที + 

ต้องพัฒนาใน

เอง และการ



 

อย่างต่อ

มหาวิท

(IDKU) 

เสริมสร้

กิจกรร

ใหม่รักค

• 

อเนื่อง 

• 
ทยาลัยเกษตร

คือ ทําอย

ร้างสมรรถนะ

มนิสิตให้เป็น

ความเป็นไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเที

 บัณฑิตไ
 เวียดนา
 สิงคโปร
 ฟิลิปปิน
 มาเลเซี
 สิงคโปร
 ลาว  กั

ว า ร ะ สํ า คั

ศาสตร์ ประก

ย่างไรให้นิสิต

ะ เพื่อความพ

นสากลมากขึ้น

ย และเข้าใจ A

ทยีบคุณลักษณ

ไทย : มีความ
าม ลาว กัมพู
ร์ มาเลเซีย พ
นส์ สิงคโปร์ :
ซยี สงิคโปร์ :
ร์  : ทํางานได้

ัมพูชา  เวียด

ั ญ  (Agenda

กอบด้วย 3 เรื

มีคุณสมบัติต

ร้อมเข้าสู่ประ

น โดยเฉพาะภ

Asean โดยต้อ

9

ณะของบัณฑิต

มคิดเชิงสร้างส

พูชา : มวิีนัย มี

พม่า ฟลิปิปิน
: การนําเสนอ

ทักษะ ไอที 

ด้ทั่วโลก ความ

ดนาม : เท่าทัน

a) ที่ ต้ อ ง คํ

รื่อง ได้แก่ 1) 

ตามอัตลักษณ์

ะชาคมอาเซีย

ภาษาและวัฒ

องมีการอนุรัก

ตไทย กับ อาเ

สรรค์ มีมนุษย

มีความเป็นผูน้

ส ์อินโดนีเซยี
อในเวทีสาธาร

มเป็นสากล 

ัน Asean Mo

า นึ ง ถึ ง ใ น

กิจกรรมต้อง

ณ์ มหาวิทยาลั

ยน (Global 

นธรรมที่หลา

กษ์วัฒนธรรมไ

เซียน  สรุปได้

ยสัมพันธ์ 

นําอุดมการณ์ช

ย : ภาษาอังก

ณะ 

ovement มีก

ก า ร ดํ า เ นิ

งส่งเสริมการเ

ัยเกษตรศาส

Competen

ากหลาย และ

ไทยเอาไว้ 

้ดังนี้ 

ชาติ และขยนั

ฤษเพื่อการสื่อ

การติดตามเรื่อ

น กิ จ ก ร ร ม

เสริมสร้าง อัต

ตร์  2) กิจกร

ncy) ต้องพัฒ

ะ 3) ทําอย่างไ

น 

อสาร 

องอาเซียน

ม ข อ ง นิ สิ ต

ตลักษณ์ มก.

รรมนิสิตต้อง

ฒนาคุณภาพ

ไรให้นิสิตรุ่น



 

ตนเองใ

ปรับตัว

ที่ 2 นิสิ

การทํา

การเพิ่ม

พร้อมใน

อาเซียน

องค์กา

เสริมส

ประชาค

วิชาการ

 
     
 

• 
ในการพัฒนาข

วให้มีความพร้

สิตต้องเริ่มมอ

งาน ช้ันปีที่ 3

มทักษะความ

นการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 
น โดยสรุป คื

รนิสิตนักศึกษ

ร้างโอกาสกา

คมอาเซียน เช

ร และ 5)  กา

เส้นทางเดินสู

ของนิสิตในแ

้อมในการเรีย

องเห็นภาพวิช

3 นิสิตต้องเริ่ม

มคิด ความเป็

และการมีควา

ภา

บทบาทของ

คือ 1) การสร้

ษาในประชา

ารเสริมทักษ

ช่น ชมรมบําเ

ารใช้หลักเหตุ-

สู่ความสําเร็จ 

ต่ละชั้นปี เริ่ม

ยน การทํากิจก

ชาชีพของตนเ

มฝึกฝนตนเอ

นผู้นํา ทักษะ

ามรับผิดชอบใ

าพที่ 1 : เสน้

งองค์กรนิสิตใ

้างความเข้มแ

คมอาเซียน 3

ษะแก่นักศึกษ

เพ็ญประโยชน

-ผล ในการดํา

10

(Roadmap 
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• องค์ประกอบคุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์การ
ดําเนินงานการกําหนดภารกิจหลัก 2) การสื่อสาร 3) การดําเนินกิจกรรมที่ครบตามหลัก PDCA 3) ศักยภาพ
นิสิตที่ดําเนินกิจกรรม 4) อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 5) ผลการดําเนินกิจกรรม 

• การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต เป็นการทําให้เชื่อมั่น / มั่นใจได้ว่ากิจกรรมนิสิตจะช่วย
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมจะมีคุณภาพต้องมีกระบวนการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ผล
ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือ ผลลัพธ์ที่ต้องการ นิสิตที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์ และ
มีความพึงพอใจ และผู้จัด/ทีมงานมีความพึงพอใจ เช่นกัน 

• โครงการ 1 องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพ เริ่มจากพัฒนาการของคุณภาพกิจกรรมนิสิตที่เริ่ม
การเรียนรู้ประกันคุณภาพและบทบาทนิสิตในการประกันคุณภาพ ครั้งแรกในปี 2547 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในกิจกรรมนิสิต มีการประเมินคุณภาพกิจกรรม
นิสิต มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน มีการถอดบทเรียน จนถึงปัจจุบันได้เริ่มจัดโครงการ 1 องค์กร 1 กิจกรรม
คุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต ให้นิสิตเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
องค์กรนิสิต ซึ่งองค์กรนิสิตต้องเข้าร่วม โดยการพิจารณาว่าโครงการใดมีคุณภาพ พิจารณาดังนี้ 1) มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน 2) การดําเนินงานโครงการแสดงให้เห็นกระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA และ 
3) โครงการมีผลสําเร็จที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลงานได้รับรางวัล
หรือได้รับประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 3) โครงการเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

• รายละเอียดในการเขียนโครงการ 1 องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพ ดังนี้  
1. ช่ือโครงการ  

2. วัน/เวลา/สถานที่  

3. ผู้รับผิดชอบ 

4. บริบทของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)   

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (10 คะแนน) 

6. ความสําเร็จของโครงการ (10 คะแนน) 

7. วิธีการดําเนินการ (โดยใช้กระบวนการ PDCA) (20 คะแนน) 

8. แนวปฏิบัติที่ดี (20 คะแนน) 

9. ปัจจัยสู่ความสาํเร็จ (Key Success Factors) (10 คะแนน) 

10. ความย่ังยืนของการทํากิจกรรม (10 คะแนน) 

11. สรุปการถอดบทเรียน (สิ่งที่ได้รับจากการทํากิจกรรม) (10 คะแนน) 

*หมายเหตุ: ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 
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• การเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คําว่า “อัตลักษณ์” หมายถึง 
ตัวตน ดังนั้นนิสิตควรมีความเข้าใจในบุคลิกภาพและลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่แสดงตัวตน
ตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่  1) สํานึกดี นิสิตไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีวินัยใน
ตัวเอง ซื่อสัตย์สุจริตในทางวิชาการ โดยการไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกการบ้านเพื่อน ไม่เอางานของผู้อ่ืนมาเป็นงาน
ของตัวเอง สํานึกในคุณธรรมวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 2) มุ่งมั่น นิสิตมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ มีการ
ทํางานโดยมีการตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นทํางานให้บรรลุเป้าหมาย มีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความพากเพียรและ
พยายาม 3) สร้างสรรค์ นิสิตมีความคิดในเชิงการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดี โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทํางาน
การต่างๆ มีจินตนาการ คิดและทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 4) สามัคคี ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการ
ทํางานกิจการต่างๆ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เคารพศาสนา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้    
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การบรรยาย เรื่อง ทิศทางการดําเนินงานและมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

 
 การบรรยายเกี่ยวกับ ทิศทางการดําเนินงานและมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ได้รับ
เกียรติจากนางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันคุณภาพ กระบวนการ
สร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพ (PDCA) รวมท้ังได้อธิบายถึงมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 ด้าน 
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

คุณภาพในมหาวิทยาลัย จะเน้นถึง 
1. กระบวนการของการผลิตบัณฑิต ได้มีการควบคุมอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนที่ดีจนเชื่อมั่นว่าจะ

ได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง  
2. บัณฑิต มีคุณสมบัติตรงกับเป้าหมาย หรือ คุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ และสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการประกันคุณภาพ 
1. นิสิตมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งดีดี การบริการที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัย โดยมีการควบคุมระบบหรือ

มีการวางแผนอย่างดีที่คิดว่าเมื่อนิสิตจบครบตามหลักสูตรแล้วจะสามารถเป็นนิสิตที่ดีมีคุณลักษณะตามที่

มหาวิทยาลัยต้องการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

2. บัณฑิตมีงานทํา มีความก้าวหน้า มีความรู้ในการไปประกอบอาชีพ เป็นที่รักใคร่ของเจ้าของกิจการ 

ทั้งนี้บัณฑิตจะต้องมีลักษณะตามหลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น วิศวกรรมศาสตร์

จะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจจะแตกต่างกับด้านมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ

ตามมาตรฐานแต่ละหลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีกรอบมาตรฐานของสาขาวิชา 

3. เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ 

 กระบวนการสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพ 
ในปัจจุบันนี้ระบบประกันคุณภาพถือว่าเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งที่ถูกตราไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

กําหนดให้ทุกสถาบันการศึกษา และทุกระดับจะต้องมีการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ในการประกันคุณภาพของแต่ละ

สถาบันการศึกษาจะมีตัวช้ีวัดหรือมีเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนให้มีการดําเนินการประกันคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัย

จะต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี 

กระบวนการคุณภาพพื้นฐานที่ต้องการสร้างให้นิสิตและบัณฑิตทุกคนที่สําเร็จการศึกษาจากทุกสถาบัน

ในประเทศไทยได้นําไปใช้ในการทํากิจกรรมของนิสิต หรือในชีวิตประจําวัน รวมทั้งชีวิตในการทํางาน คือ 

กระบวนการวงจร PDCA 
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 วงจร PDCA 
เมื่อพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว การประกันคุณภาพไม่ได้อยู่เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย แต่ใน

กระบวนการกิจกรรมนิสิตควรมีการประกันคุณภาพเช่นกัน เนื่องจากการประกันคุณภาพคือการวางรากฐาน

ตนเองให้คิดเป็น สามารถดําเนินการให้เป็นระบบ สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน และการทํางานต่อไป ซึ่ง

กระบวนการ PDCA หมายถึง  

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนงาน (Plan) คือ การวางแผนว่าเราจะมีการดําเนินอะไรกันบ้าง โดยหัวใจสําคัญ

ของการวางแผนที่ดีคือ ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างชัดเจน  

ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Do) คือ หลังจากที่วางแผนเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการดําเนินการ 

และหากมีข้อสงสัยต้องทําความเข้าใจตรงส่วนนั้นให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการดําเนินการที่ครบถ้วนที่เราวางไว้ใน

การดําเนินงาน และพิจารณาสิ่งที่ดําเนินการไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ทําครบตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ เกิด

ปัญหาอุปสรรคอะไร ต้องรวบรวมและตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) คือ การตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามที่

กําหนดไว้หรือไม่ สํารวจว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้แต่ละเป้าหมายนั้นว่าสําเร็จบรรลุเป้าหมายหรือไม่  

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act) คือ นําประเด็นปัญหามาพัฒนาปรับปรุง เพื่อวิเคราะห์หา

ต้นเหตุของปัญหา มีสิ่งใดที่ทําให้เป้าหมายไม่บรรลุ มีความผิดปกติและมีต้นเหตุมาจากอะไร มีระบบที่จะมา

แก้ไขอย่างไร เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นํามาปรับปรุงการทํางาน 

 มาตรฐานคุณภาพกิจกรรม 6 ด้าน 
1. มาตรฐานดา้นการวางแผน (P) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการประชุมร่วมกันในการจัดทําแผน 
2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปี 
3. แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปีมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4. มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เป้าหมาย กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และ

ผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปีที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ 
5. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการประชุมร่วมกันในการจัดทําแผนการดําเนินงานในภาพรวมตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเขียน

รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  
2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปี โดยการเขียนแผนการดําเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
3. แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปี มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ขององค์กร 

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 ประการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4. มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เป้าหมาย กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และ

ผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปีที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ เพื่อใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปี โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดดัชนี  
ช้ีวัด เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กําหนดร่วมกัน 

5. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผน บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กิจกรรมประจําปี   

2. มาตรฐานดา้นการปฏิบัติตามแผน (D) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปี อย่างน้อยร้อยละ 80 
2. มีการจัดทําผังการดําเนินงาน หรือกระบวนการ ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกโครงการ 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ 
4. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกโครงการ (นิสิตที่เป็นกรรมการ นิสิตที่เข้าร่วม 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ) 
5. มีการวิเคราะห์ผลการสํารวจ แล้วนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการดําเนินงานทุกโครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปี อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานในแต่ละโครงการกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปี 
2. มีการจัดทําผังการดําเนินงาน หรือกระบวนการ ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกโครงการ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการประสานงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีหลักฐานผังการดําเนินงานที่ชัดเจน 
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3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน เช่น มีหลักฐานจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการที่มีการดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมในปีต่อไป 

4. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกโครงการ โดยจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจใน
แต่ละโครงการกิจกรรมที่มีการดําเนินการ จากกลุ่มนิสิตที่เป็นกรรมการ นิสิตที่เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  

5. มีการวิเคราะห์ผลการสํารวจ แล้วนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการดําเนินงานทุกโครงการ โดยมี
รายงานประชุม หรือรายงานอื่นๆ ที่ระบุข้อมูลการนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการดําเนินงานจากทุกโครงการ
อย่างไร 

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมนิผล (C) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จขององค์กร (สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร 
องค์การนิสิต ชมรมนิสิต สโมสรนิสิต) 

2. มีการวางกรอบและจัดทําเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จขององค์กร 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
4. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้คณะกรรมการตามข้อ 3 เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
5. มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ ให้สภานิสิต

ภายในเวลาที่กําหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จขององค์กร ที่กําหนดช่วงระยะเวลาในการ

ตรวจสอบฯ (สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต ชมรมนิสิต สโมสรนิสิต)  
2. มีการวางกรอบและจัดทําเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จขององค์กร โดยมีวาง

กรอบนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางการตรวจสอบฯ และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบฯ 
ในแต่ละองค์กร 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการพิจารณาแต่งต้ังผู้แทน
จากองค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 3-4 คน  
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4. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้คณะกรรมการตามข้อ 3 เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน โดยแต่ละองค์กร ดําเนินการจัดทํารายงานตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานของแต่ละองค์กร จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งต้ัง 

5. มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ให้สภานิสิต
ภายในเวลาที่กําหนด หลังจากที่ดําเนินการตรวจสอบฯ จากคณะกรรมการฯ ตามแผนการตรวจสอบฯ ที่ได้กําหนด
ไว้เรียบร้อยแล้ว  

4. มาตรฐานดา้นการพัฒนาปรับปรุง (A) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการถอดบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรม 
2. มีการถ่ายทอด/จัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
3. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับองค์กรหรือกลุ่มนิสิต หรือ

เครือข่ายประกันคุณภาพ 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมนิ 
5. มีการส่งแผนพฒันาปรับปรุงฯ ให้สภานิสิตภายในเวลาที่กําหนด 
6. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 – 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการถอดบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตในแต่ละกลุ่มทกุคน เพื่อ

ระดมความคิดเห็นร่วมกัน และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน ซึ่งนําไปสู่การหาคําตอบข้อมูลที่ต้องการในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 

2. มีการถ่ายทอดและจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีกําหนดประเด็นความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละองค์กร เพื่อถ่ายทอดและจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตในแต่
ละกลุ่ม  

3. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับองค์กรหรือกลุ่มนิสิต หรือ
เครือข่ายประกันคุณภาพ โดยนําประเด็นความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่ม หรือ
เครือข่ายประกันคุณภาพ มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกัน 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมนิ โดยนําประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้จากผล
การตรวจสอบและประเมินฯ ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพการดําเนินงานในรอบปีต่อไป ให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละองค์กร 

5. มีการส่งแผนพฒันาปรับปรุงฯ ให้สภานิสิตภายในเวลาที่กําหนด ตามกรอบระยะเวลาที่สภานิสิต
กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน 
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6. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีหลักฐานที่สะท้อนให้เหน็ถึงผลการดําเนินงานที่
กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาปรบัปรุงฯ 

5. มาตรฐาน 5 ส. 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนในการทาํ 5 ส กําหนดคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
2. มีการกําหนดมาตรฐานของ 3 ส ข้อแรก (สะสาง สะดวก สะอาด) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
3. มีการดําเนินการตามมาตรฐานของ ส 3 ตัวแรกอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรกเป็นประจําและสม่ําเสมอ 
5. มีการรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่ง ส. ตัวที่ 4 (ส สุขลักษณะ) 
6. มีการกําหนดเป็น กฎ ระเบียบ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อ ส. ตัวที่ 5 (ส การสร้าง

นิสัย) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 – 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนในการดําเนินการ 5 ส กําหนดคณะกรรมการผู้รับผดิชอบ กําหนดระยะเวลาดําเนินการ โดยมี

การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนกิจกรรม 5 ส สร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรม 5 ส 
กําหนดระยะเวลาการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 

2. มีการกําหนดมาตรฐานของ 3 ส ข้อแรก (สะสาง สะดวก สะอาด) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินการตามมาตรฐานของ ส 3 ตัวแรก ร่วมกันภายในแต่ละองค์กร ได้แก่ สะสาง คือ 
ขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก สะดวก คือ จดัของที่ใช้ให้เป็นระเบียบโดยคํานึงถึงความปลอดภัย สะอาด คือ ทํา
ความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพื่อกําหนดผู้รับผดิชอบ และระยะเวลาในการดําเนินการ  

3. มีการดําเนินการตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรกอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักฐานรายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรก  

4. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรก เป็นประจําและสม่ําเสมอ โดยมี
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรก ตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. มีการรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่ง ส. ตัวที่ 4 (ส สุขลักษณะ) 
โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติ ในการจัดสถานที่ฝึกปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ 
เพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน 
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6. มีการกําหนดเป็น กฎ ระเบียบ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อ ส. ตัวที่ 5 (ส การสร้าง
นิสัย) โดยมีการกําหนด กฎ ระเบียบ ร่วมกัน เพื่อปฏิบัติ 4 ส แรก จนเกิดทักษะและติดเป็นนิสัยของตนเอง 
สําหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งเป็นการสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละองค์กร 

 ความหมายของ 5ส 
ส 1 สะสาง คือ การแยกของที่ไม่จําเป็นต้องใช้กับของที่จําเป็นต้องใช้ออกจากกันหรือกําจัดออกไป 
ส 2 สะดวก คือ การจัดวางของที่จําเป็นต้องใช้งานในที่สะดวกต่อการใช้งาน โดยมีทั้งคุณภาพ  

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
ส 3 สะอาด คือ การทําความสะอาด เช็ดถู ปัดกวาด ขจัดข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ และขจัดสาเหตุอัน

เป็นบ่อเกิดของเศษขยะ  ความสกปรก เลอะเทอะ ในสถานที่ทํางาน ตลอดจนเครื่องมือ  เ ค รื่ อ ง ใ ช้  อุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องจักรต่างๆ 

ส 4 สุขลักษณะ คือ การรักษาให้มีสภาพบรรยากาศ สะสาง สะดวก สะอาด ให้คงที่ จะถูกสุขลักษณะ 
และความปลอดภัยตลอดไป  

ส 5 สร้างนิสัย คือ การทําให้เกิดเป็นนิสัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด และถูกต้อง 

6. มาตรฐานการเงนิงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. มีการจัดทําข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อผู้นํานิสิตสามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท 
4. มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่องค์การบริหาร องค์การนิสิต/สภา

ผู้แทนนิสิต กําหนด 
5. องค์กรนิสิตจัดส่งรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร ให้กับสภาผู้แทนนิสิตภายใน

เวลาที่กําหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้นํานิสิต กําหนดกรอบแผนการบริหารจัดการทางเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจขององค์กร
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ในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการบริหาร
ภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้รายได้รายจ่าย
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

2. มีการจัดทําข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อผู้นํานิสิตสามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ว่า สามารถใช้เงินตามแผนหรือไม่ และเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์
จากการดําเนินงานอย่างไร มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมตามแผนหรือ
จัดหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท โดยมีข้อมูลรายงานทาง
การเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร 

4. มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่องค์การบริหาร องค์การนิสิต/สภา
ผู้แทนนิสิต กําหนด โดยผู้นํานิสิตในแต่ละองค์กร ชมรม/สโมสร มีการบริหารและติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามแผน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

5. องค์กรนิสิตจัดส่งรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร ให้กับสภาผู้แทนนิสิตภายใน
เวลาที่กําหนด โดยองค์กรนิสิตนําเสนอรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจสําหรับสภาผู้แทนนิสิตในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการดําเนินงานของแต่ละ
องค์กรนิสิตต่อไป 

การจัดทํารายงานการศึกษาตนเองขององค์กรนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 บทนํา
 - ความเป็นมา 
 - ปรัชญา ปณธิาน (ถ้ามี) 
 - โครงสร้างองค์กร 
 - แผนงานประจําปี 
บทที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจาํปี (รายงานโครงการ/กิจกรรม) 
 - สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปี การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
บทที่ 3 รายงานการประเมนิผลการดาํเนนิงานตามมาตรฐาน 
บทที่ 4 สรปุถอดบทเรียน 
 - สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทํากิจกรรมในรอบปี 
 - สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมปต่ีอไป 
 - ข้อเสนอแนะ (กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานใหม่ 
ภาคผนวก  
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ตัวอย่างผลการตรวจประเมนิคุณภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2554 

ผลการตรวจประเมินสภานิสติ ปีการศึกษา 2554 

มาตรฐาน 

ผลการประเมนิ
เป้าหมายปี

ต่อไป 
( 3 คะแนน)

ประเมนิตนเอง
(เต็ม 3 คะแนน) 

กรรมการ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

เกณฑ์มาตรฐาน
(ข้อ) 

คะแนน เกณฑ์
มาตรฐาน(ข้อ) 

คะแนน 

1.  มาตรฐานด้านการวางแผน 
(P)  

1, 4, 5, 6 2 1, 2, 4, 5 4 3

2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติ  
    ตามแผน (D)  

1 - 5 3 1 - 5 5 3

3.  มาตรฐานด้านการตรวจสอบ  
     และประเมินผล (C)  

3, 5, 6 1 3, 4 2 3

4.  มาตรฐานด้านการพัฒนา  
    ปรับปรุง (A)  

2, 3 2 2, 3 1 2

5.  มาตรฐาน 5 ส.  2, 3, 4, 5, 6 3 2, 3, 4, 5, 6 4 3

6.  มาตรฐานการเงิน  
    งบประมาณ  

1, 3, 4, 5 2 1, 3, 4, 5 4 3

รวม 6 มาตรฐาน 30 คะแนน   13 20  
ร้อยละ   72.22 66.67  
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)  2.17 3.33  
การแปลผล   ดี พอใช ้  
 
ผลการตรวจประเมินองค์การบริหาร องค์การนิสิต ปีการศึกษา 2554 

มาตรฐาน 

ผลการประเมนิ
เป้าหมายปี

ต่อไป 
ประเมนิตนเอง กรรมการ 

เกณฑ์มาตรฐาน
(ข้อ) 

คะแนน เกณฑ์
มาตรฐาน(ข้อ) 

คะแนน 

1.  มาตรฐานด้านการวางแผน (P)  1 - 5 5 1 - 5 5 5

2.  มาตรฐานด้านการปฏิบติั  
    ตามแผน (D)  

1 - 5 5 1 - 5 5 5
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มาตรฐาน 

ผลการประเมนิ
เป้าหมายปี

ต่อไป 
ประเมนิตนเอง กรรมการ 

เกณฑ์มาตรฐาน
(ข้อ) 

คะแนน เกณฑ์
มาตรฐาน(ข้อ) 

คะแนน 

3.  มาตรฐานด้านการตรวจสอบ  
     และประเมินผล (C)  

1, 2, 3, 4 4 1, 2, 3, 4 4 5

4.  มาตรฐานด้านการพัฒนา  
    ปรับปรุง (A)  

1, 2, 3, 4 3 1, 2, 3 2 4

5.  มาตรฐาน 5 ส.  1 - 6 5 1 - 6 5 5

6.  มาตรฐานการเงนิ  
    งบประมาณ  

1, 2, 4 3 1, 2, 4 3 5

รวม 6 มาตรฐาน 30 คะแนน  25 24 
ร้อยละ  83.33 80.00 
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 4.16 4.00 
การแปลผล  ดี ดี 
 
 โดยในปีการศึกษา 2555 มีความคาดหวังว่าจะมีการตรวจประเมินองค์กรนิสิตเพิ่มเป็น ร้อยละ 10 จาก
จํานวนองค์กรทั้งหมด หรืออย่างน้อยวิทยาเขตละ 1 องค์กร 
 
 โครงการกิจกรรมคุณภาพ 1 องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพ 

องค์กรนิสิตจะต้องส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวดชมรมละ 1 กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ดี โดยกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการดําเนินงานสอดคล้องกับหลักการ
ของ PDCA แล้วเกิดมีผลลัพธ์ที่มีประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับทั้งตัวองค์กรและส่วนรวม โดยมีการรางวัลให้
สําหรับองค์กรนิสิตที่ชนะการประกวดด้วย 
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ผลการระดมสมองของกลุ่มนิสิตผู้เขา้ร่วมโครงการฯ 

1. กิจกรรมนิสิตช่วยเสริมสรา้งอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างไร 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4

สํานึกดี
กิจกรรมนิสิตช่วยปลูกจิตสํานึก ซึ่งผูใ้ห้
รู้สึกดีและผูร้ับก็รู้สึกดีเช่นกัน เช่น 
โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 
ส่งเสริมใหรู้้สึกรักในวิชาชีพของตัวเอง มี
จิตใจอยากช่วยเหลือสัตว์และผู้อื่น ซึ่งเป็น
การทํางานเพื่อสังคม เห็นคุณค่า เห็นอก
เห็นใจของแต่ละชีวิตมากขึ้น 

แบ่งการนําเสนอ ออกเป็น 5 ประเภทกิจกรรม
ประกอบด้วย  
1) ด้านวิชาการ การติวน้อง ส่งเสริมด้านการ
เสียสละเวลา จรรยาบรรณวิชาชีพ และความตรง
ต่อเวลา 
2) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของท้องถิ่น และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
3) ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังให้มีความเห็นอก
เห็นใจ อยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4) ด้านคุณธรรม การชักชวนเพื่อนมาทําความดี
เผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม 
5) ด้านกีฬา มนี้ําใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกา 

กิจกรรมทีท่ํานั้นสามารถเสรมิสร้าง
สํานึกดี โดยสํานึกดีตีประเด็นออกเป็น 
3 วิธี คือ 1) ต้องสร้างให้เกิดหรือให้มี
ความสํานึกดีเกิดก่อน 2) ต้องดํารง
รักษาไว้ และ 3) การพัฒนาต่อยอด
ต่อไป เช่น กิจกรรมค่ายอาสา ที่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 
ค่ายอาสาสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก 
และค่ายอาสาสอนวิชาการ วิชาชีพ
ต่างๆ ซึ่งค่ายจิตอาสาเป็นการสร้าง
จิตสํานึกในการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
สังคมและการพัฒนาตนเอง 

ตัวอย่างกิจกรรมอ้อมกอดนนทรี 
ช่วยเสริมสร้างสํานึกดีได้โดยให้
นิสิตเกิดความรักและหวงแหนใน
มหาวิทยาลัย สร้างระเบียบวินัย
ในตัวเอง การตรงต่อเวลา 
มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และ
มหาวิทยาลัย 

มุ่งมั่น
ทุกโครงการ/กิจกรรมล้วนมีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นให้นิสิตปฏิบัติตามเป้าหมาย โดยใช้
ความมุ่งมั่น เพื่อให้โครงการประสบ

แบ่งการนําเสนอ ออกเป็น 5 ประเภทกิจกรรม 
ประกอบด้วย  
1) ด้านวิชาการ ความมุ่งมั่นพยายามในการเรียนทั้ง

มุ่งมั่น คือ การตั้งใจทําสิ่งต่างๆ ให้
ประสบผลสําเร็จ เช่น การตั้งใจทํา
กิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จ โดยต้องมี

กิจกรรมอ้อมกอดนนทรี ช่วย
เสริมสร้างให้นสิิตมีความมุ่งมัน่ 
ตั้งใจทํากิจกรรมในแต่ละฐาน
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กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4
ความสําเร็จใหไ้ด้ เช่น Skuba ต้องมีความ
มุ่งมั่นในการชนะเพื่อป้องกันแชมป์ 

ผู้เรียนและคนให้ความรู้
2) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ความมุ่งมั่นที่จะสืบ
ทอดและสืบสานวัฒนธรรมอันดี 
3) ด้านบําเพ็ญประโยชน์ มีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆแกส่ังคม 
4) ด้านคุณธรรม มุ่งมั่นทําความดี รักษาและสืบ
ทอด 
5) ด้านกีฬา มคีวามอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มี
ความพยายามในการฝึกซ้อม 

การตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น จากกิจกรรมค่าย
อาสา มีความมุ่งมั่นและพยายามในการ
ทํางานภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ตามที่กิจกรรมจัดให้ทํา เป็นการ
เสริมสร้างใหม้คีวามตั้งใจทํา
กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย 

สร้างสรรค์
โครงการ/กิจกรรม ได้รับแนวคิดใหม่ๆ  ใน
การทํากิจกรรมของนิสิต ซึ่งนิสิตแต่ละคน
มีความหลากหลายในการคิดแสดงเหตุผล 
เช่น การเอาจุดเด่นของแต่ละชมรมมา
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อร่วมทํา
โครงการหนึ่งให้มีความคิดทีห่ลากหลาย
มากขึ้น เช่น คา่ยอาสา ต้องให้ความ
สร้างสรรค์ในการคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้แก่
สังคม เป็นต้น 

แบ่งการนําเสนอ ออกเป็น 5 ประเภทกิจกรรม 
ประกอบด้วย  
1) ด้านวิชาการ เช่น งาน Open House ต้อง
สร้างสรรค์รูปแบบให้น่าสนใจ การประยุกต์องค์
ความรู้มาใช้ 
2) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณาการ
ประเพณีกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  
3) ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทํา
กิจกรรมที่ดีต่อสังคม 
4) ด้านคุณธรรม สร้างสรรค์ในเชิงการเปิดโอกาส

การสร้างสรรค ์คือ การที่เราได้ประชุม
รวบรวมความคิดใหม่ๆ  และนําความรู้
มาสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์งานในการ
ทํากิจกรรม โดยการนําความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้และ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน ทําให้เกิดกระบวนการ
ใหม่ๆ  

กิจกรรมอ้อมกอดนนทรี ช่วย
เสริมสร้าง ใหน้ิสิตสร้างสรรค์
ผลงาน โดยการออกแบบรูปแบบ
กิจกรรม เพื่อแก้ไข พัฒนา
กิจกรรมเดิม และกล้าแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม 
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กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
5) ด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่จดัตามประเพณีของ
ชาวพุทธ 

สามัคคี
ความสามัคคีเป็นส่วนสําคัญในการ
ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ เช่น กิจกรรมสอน
น้องร้องเพลง ต้องมีความสามัคคีระหว่าง
รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกัน 
กิจกรรมด้านกีฬาต่างๆ ต้องใช้ความ
สามัคคีในการแข่งขันที่เป็นทมี 

แบ่งการนําเสนอ ออกเป็น 5 ประเภทกิจกรรม 
ประกอบด้วย  
1) ด้านวิชาการ เช่น การจัดงาน Open House 
ร่วมกันต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกนั
ทํางานเป็นทีม 
2) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ความร่วมมือ รว่มใจที่
จะสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี และมี
เป้าหมายเดียวกัน 
3) ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรมมีความร่วม
แรงร่วมใจ ที่สง่เสริมความสามัคคีในกลุ่ม 
4) ด้านคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจจัดงานประเพณี
ของชาวพุทธ 
5) ด้านกีฬา สร้างความสัมพันธ์และสามัคคขีองผู้
เล่นในทีม 

การเสริมสร้างความสามัคคี คือการ
ช่วยกันทํางาน การทํางานเป็นทีมต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกๆคน 
กิจกรรมค่ายอาสาช่วยให้เกิดการ
ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้กิจกรรม
สําเร็จตามความคาดหวังของกิจกรรม 

กิจกรรมอ้อมกอดนนทรี ช่วย
เสริมสร้างให้นสิิตมีความสามคัคี 
โดยการที่เริ่มปรับตัวเข้าหากัน 
การสร้างเครือข่ายการทํางาน 
และการร่วมมอืกันภายในกลุ่ม
ตามกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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2. ผลการพิจารณาปฏิทินแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ประเดน็พิจารณา ชื่อกลุ่ม

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สวนสัตว์
เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์

ศึกบางระจัน ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ 

อนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย 

ไทยแลนด์ อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

1. ดําเนินการเลือกตั้ง
ผู้นํานิสิต 

ธ.ค. – 
ม.ค. 

สภาผู้แทน
นิสิต/องค์การ
บริหาร 
องค์การนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 

2.  มหาวิทยาลัย
กําหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนานิสิต  
     

ม.ค. กองกิจการ
นิสิต  

เห็นด้วย นายกสโมสร
เข้าร่วมด้วย
เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ
และร่วม
กําหนด
นโยบาย 

เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 

3. จัดทํารายงาน
ประจําปีของชมรม/
สโมสรนสิิต และจัดส่ง
ให้สภาผู้แทนนสิิตและ
องค์การบริหาร 
องค์การนิสิต 

ก.พ. 
 

สภาผู้แทน
นิสิต/องค์การ
บริหาร 
องค์การนิสิต/ 
ชมรม/สโมสร
นิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เลื่อน
ระยะเวลา
ออกไปเพราะ
บางกิจกรรมยัง
ไม่สําเร็จ 

เห็นด้วย เห็นด้วย 
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ประเดน็พิจารณา ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สวนสัตว์

เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์

ศึกบางระจัน ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ 

อนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย 

ไทยแลนด์ อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

4. ตรวจประเมิน
คุณภาพการดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานิสิต  

ก.พ. คณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เลื่อน
ระยะเวลา
ออกไปเพราะ
บางกิจกรรมยัง
ไม่เสร็จ 

เห็นด้วย เห็นด้วย 

5. ส่งรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 
แจ้งให้ผู้นํานิสติ และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
     

มี.ค. คณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ

ควรเพิ่ม
กระบวนการ
ในการให้
หน่วยงานที่รับ
การประเมิน
พัฒนา
ปรับปรุงและ
รายงานให้
ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

เห็นด้วย เมื่อแจ้งให้
ทราบแล้วควร
ให้องค์กรมีการ
ปรับปรุง
กิจกรรมของ
ตนเองด้วย 
และบาง
กิจกรรมยัง
ดําเนินไม่เสร็จ 
ควรเลื่อน
ออกไป
ประมาณเดือน
เม.ย. 

ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 
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ประเดน็พิจารณา ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สวนสัตว์

เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์

ศึกบางระจัน ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ 

อนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย 

ไทยแลนด์ อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

6. การพิจารณาให้
รางวัลรายงานประจําปี 
ดีเด่น สําหรับชมรม/
สโมสรนสิิต  

มี.ค. สภาผู้แทนนิสติ เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เป็นช่วงที่มี
สอบ 

เห็นด้วย 

7. มหาวิทยาลยัจัด
ประชุมสัมมนาผู้นํา
นิสิต   

มี.ค. สภาผู้แทน
นิสิต/องค์การ
บริหาร 
องค์การนิสิต 

ควรย้ายไปเป็น
เดือน พ.ค. 
เพราะผู้นํารุ่น
ใหม่เริ่มทํางาน
เดือน มิ.ย. จะ
ได้นําความรู้ไป
ใช้ได้ 

เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย คณะวนศาสตร์
ติดฝึกงาน 

8. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากรุ่นพี่
สู่รุ่นน้อง เพื่อถ่ายทอด
การดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่างผู้นํานิสิตในแต่
ละปี   
 

เม.ย. กองกิจการ
นิสิต 

ควรย้ายไปต่อ
ข้อ 2 
ประมาณเดือน 
ม.ค. ช่วงนี้บาง
คณะมีฝึกงาน 

ย้ายไปต่อข้อ 2 เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย คณะวนศาสตร์
ติดฝึกงาน 

29



 30

ประเดน็พิจารณา ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สวนสัตว์

เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์

ศึกบางระจัน ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ 

อนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย 

ไทยแลนด์ อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

9. ผู้นํานิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องวางแผน
ปรับปรุงการทํางาน
ตามผลการตรวจ
ประเมินฯ เพื่อนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปีต่อไป 

เม.ย. สภาผู้แทน
นิสิต/องค์การ
บริหาร 
องค์การนิสิต/ 
ชมรม/สโมสร
นิสิต 
 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย คณะวนศาสตร์
ติดฝึกงาน 

10. วางแผนการทํา
โครงการเสนอเพื่อขอ
งบประมาณ  
     

เม.ย. สภาผู้แทน
นิสิต/องค์การ
บริหาร 
องค์การนิสิต/ 
ชมรม/สโมสร
นิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เลื่อนไปเป็น
เดือน มี.ค. 
หรือต้นเดือน 
เพราะจัด
กิจกรรม
ประมาณเดือน
พฤษภาคม 
อาจจะไม่ทัน 
เนื่องจากต้อง
รออนุมัติ 
 

ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

ควรเลื่อนไป
เป็นช่วงต้นปี 
เพราะจัดเดือน
เม.ย.กระชั้น
ชิดเกินไป และ
มีงานช่วงเดือน
นี้มาก 

เห็นด้วย คณะวนศาสตร์
ติดฝึกงาน 
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ประเดน็พิจารณา ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สวนสัตว์

เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์

ศึกบางระจัน ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ 

อนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย 

ไทยแลนด์ อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

11. เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ  
     

เม.ย. สภาผู้แทนนิสติ เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย มีช่วง
ระยะเวลาน้อย 
เขียนไม่ทัน 
ควรเลื่อน
ระยะเวลาออก 

เห็นด้วย 

12. การดําเนินงานตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 

พ.ค. – 
ก.พ. ของ
ปีถัดไป 

สภาผู้แทน
นิสิต/องค์การ
บริหาร 
องค์การนิสิต/
ชมรม/สโมสร
นิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 

13. สรุป ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานในแต่ละ
โครงการกิจกรรม 

พ.ค. – 
ก.พ. ของ
ปีถัดไป 

สภาผู้แทน
นิสิต/องค์การ
บริหาร 
องค์การนิสิต/ 
ชมรม/สโมสร
นิสิต 
 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 
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ประเดน็พิจารณา ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สวนสัตว์

เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์

ศึกบางระจัน ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ 

อนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย 

ไทยแลนด์ อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

14. จัดประชุมสัมมนา
เครือข่ายผู้นํานิสิต  
เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเกดิ
เครือข่ายการ
ดําเนินงานร่วมกัน  

พ.ค. สํานักประกัน
คุณภาพ/ กอง
กิจการนิสิต/
คณะอนุ
กรรมการฯ 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ควรสํารวจจาก
ทุกองค์กรนิสิต 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ 

1) ต้องการทราบว่าการกําหนดเป้าหมายปีต่อไป ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากการทํางานเป็นคนละรุ่น บางรุ่นเป้าหมายอาจจะสูงและทําได้ แต่ในบางรุ่น
อาจจะทําไม่ได้ การติดตามการบรรลุเป้าหมายอาจจะไม่สามารถทําได้ และจุดที่ควรปรับปรุงจึงไม่ชัดเจนในการทํางานแต่ละรุ่น 

2) การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ควรมีการวิเคราะห์ตนเอง ว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง 
3) นโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดให้จัดกิจกรรม 5 ด้าน บางกิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบางคณะ ทําให้จัดได้ไม่ครบตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ อาจจัดด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่ได้   
4) แต่ละชมรม/สโมสร มีกิจกรรมต่างกัน ดังนั้นควรมีการสํารวจระยะเวลาก่อนการจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 
5) ควรมีเครือข่ายการทํางานด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต โดยกําหนดให้มีนโยบายหรือมาตรการของมหาวิทยาลัยบังคับให้แต่ละองค์กรกิจกรรมนิสิตมี

คณะทํางานประกันคุณภาพ และควรมีองค์กรนิสิตที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตว่าแต่ละองค์กรกิจกรรมนิสิตมีการดําเนินกิจกรรมได้
คุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยอาจจะเป็นการประเมินข้ามวิทยาเขตก็ได้ 

6) กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นนามธรรม จึงไม่ทราบว่าจะประเมินได้อย่างไร 
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  สรุปการสัมมนาเครอืข่ายผู้นํานิสิต 
 

  
 การสรุปผลการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต จากมุมมองของรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการที่ได้ร่วมรับฟังการสัมมนาและทํากิจกรรมตลอดโครงการนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
โครงการฯ ช่วยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพขององค์กรตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกัน
ระดมสมอง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมนิสิต การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ซึ่งการ
ทํางานด้านการประกันคุณภาพนั้น นิสิตมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีวงจรคุณภาพแทรกอยู่กับการ
ทํางานปกติอยู่แล้ว เพียงแต่นิสิตอาจยังไม่ได้สังเกตเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมถึงลักษณะของการทํางานที่เป็นไป
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่เริ่มต้นจากการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลโครงการกิจกรรม  
เพียงแต่ส่วนใหญ่ยังขาดในส่วนของการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ ซึ่ง
อาจจะเป็นเพราะเงื่อนไขของคณะทํางานกิจการนิสิตที่มีวาระเพียง 1 ปี หากนิสิตมีความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพจะช่วยให้การดําเนินงานกิจกรรมนิสิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากจะทํางานโดยใช้การประกัน
คุณภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนางานที่ทํา นิสิตจึงควรต้องมีการบันทึกและรวบรวม และจัดเก็บเอกสารที่
สามารถตรวจสอบ และเรียกดูได้อย่างเป็นระบบ เช่น จากเกณฑ์การประเมินในเรื่องกิจกรรม 5 ส. (ซึ่งมาจาก
ประเทศญี่ปุ่นที่บ่งบอกถึงความมีระเบียบเรียบร้อย) นิสิตจะมีวิธีการอย่างไรให้ผู้อ่ืนทราบว่าเรามีการทํากิจกรรม
นี้จริง อาจใช้ภาพถ่าย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าองค์กรของเรามีการทําตามกิจกรรม 5 ส. สําหรับอีกกิจกรรม
ที่สําคัญและนิสิตควรทํา คือ การทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายของทุกๆ องค์กรนิสิต ทุกๆ กิจกรรม นอกจากจะส่ง
ให้สภานิสิตแล้วควรจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย เพื่อรับทราบถึงสภาวะด้านการเงินขององค์กรนิสิต 
นอกจากนี้หากนิสิตมีปัญหาในเรื่องใดควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์กรกิจกรรม โดยเฉพาะหากมีปัญหา
ด้านการประกันคุณภาพนิสิตสามารถขอคําปรึกษาได้ที่สํานักงานประกันคุณภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาโครงการ
กิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป   
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารว่มโครงการ 
 

  
 การประเมินผลโครงการสัมมนาผู้นํานิสิตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจจากประโยชน์ที่
ได้รับในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นํานิสิต ประจําปี 2555 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดโครงการครั้งต่อไป ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่องข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง “การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” (1 ชมรม/สโมสร 1 กิจกรรม

คุณภาพ)” ทั้งสิ้น จํานวน 88 คน (นิสิตจํานวน 64 คน และบุคลากรจํานวน 24 คน) และมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 ซึ่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ 1.  ชาย  จํานวน 36  คน 2. หญิง จํานวน 20  คน 
ช้ันปี 1.  ช้ันปีที่ 2  จํานวน 11 คน 2. ช้ันปีที่ 3  จํานวน 27 คน 3.  ช้ันปีที่ 4  จํานวน 18 คน 
                                              

วิทยาเขต องค์กร จํานวน 

บางเขน องค์การบริหาร องค์การนิสิต 4 คน 

สภาผู้แทนนิสติ 7 คน 

สโมสรนสิิต 20 คน 

วิทยาเขตกําแพงแสน องค์การบริหาร องค์การนิสิต 2 คน 

สภาผู้แทนนิสติ 1 คน 

สโมสรนสิิต 2 คน 

วิทยาเขตศรีราชา    องค์การบริหาร องค์การนิสิต 2 คน 

สภาผู้แทนนิสติ 2 คน 

สโมสรนสิิต 7 คน 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร     

องค์การบริหาร องค์การนิสิต 2 คน 

สภาผู้แทนนิสติ 2 คน 

สโมสรนสิิต 5 คน 
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ส่วนที ่2  การได้รับประโยชน์และความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับ 
 โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

หัวข้อการประเมิน การได้รับประโยชน์ / ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  การบรรยาย เรื่อง “นโยบายส่งเสริม
คุณภาพกิจกรรมนิสิต” โดยผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนา
กายภาพ (รศ.ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์) 

5 

(8.93%) 

37 

(66.07%)

14 

(25%) 

- - 3.84 

2.  การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต 1 ชมรม 1 
กิจกรรมคุณภาพ” 
โดย ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
(ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร)  

11 

(19.64%)

34 

(60.71%)

10 

(17.86%)

- 1 

(1.79%) 

3.95 

3.  การบรรยาย เรื่อง “การเขียนสรุป
กิจกรรม ตามแนวทางโครงการ 1 องค์กร
นิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ โดย ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต  

(ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร) 

8 

(14.29%)

33 

(58.93%)

15 

(26.78%)

- - 3.88 

4.  กิจกรรมระดมสมองเพื่อวางแนว
ทางการจัดกิจกรรมคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

11 

(19.64%)

36 

(64.29%)

9 

(16.07%)

- - 4.04 

5. การนําเสนอรายงานกลุ่ม เรื่อง “แนว
ทางการจัดกิจกรรมคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” 

11 

(19.64%)

35 

(62.5%) 

9 

(16.07%)

1 

(1.78%) 

- 3.96 

6. กิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมการ
ดําเนินงานของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณ
วาจกกสิกิจ 

7 

(12.5%) 

32 

(57.14%)

17 

(30.36%)

- - 3.82 

7. กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ทศิทางการ
ดําเนินงานและมาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต” โดย ผู้อํานวยการ
สํานักประกันคุณภาพ 

9 

(16.07%)

35 

(62.5%) 

11 

(19.64%)

1 

(1.79%) 

- 3.45 
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หัวข้อการประเมิน การได้รับประโยชน์ / ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง 
“ประสบการณ์ในการดําเนินงานตาม 
กระบวนการ PDCA จากการตรวจ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ในรอบปีที่
ผ่านมา” โดย สภาผู้แทนนิสติ และ
องค์การบริหาร องค์การนิสิต 

12 

(21.43%)

27 

(48.21%)

16 

(28.57%)

1 

(1.79%) 

- 3.89 

9. กิจกรรมพิจารณาปฏิทินแนวทางการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และ
นําเสนอประเด็นปัญหาของการ
ดําเนินงานตามวงจาร PDCA ที่ผ่านมา 

3 

(5.36%) 

37 

(66.07%)

13 

(23.21%)

3 

(5.36%) 

- 3.71 

10. เกิดเครือข่ายในการประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต 

11 

(19.64%)

23 

(41.07%)

18 

(32.14%)

4 

(7.15%) 

- 3.73 

11. กิจกรรมสร้างเครือข่าย โดย
คณะทํางาน 

14 

(25%) 

26 

(46.43%)

14 

(25%) 

2 

(3.57%) 

- 3.93 

12. กิจกรรมสร้างเครือข่าย โดยองค์กร
นิสิต 

14 

(25%) 

28 

(50%) 

12 

(21.43%)

2 

(3.57%) 

- 3.96 

13. ความเหมาะสมของที่พัก 

 

6 

(10.71%)

24 

(42.86%)

14 

(25%) 

5 

(8.93%) 

7 

(12.5%) 

3.30 

14. ความเหมาะสมของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

16 

(28.57%)

21 

(37.5%) 

16 

(28.57%)

3 

(5.36%) 

- 3.89 

15. ความเหมาะสมของรถโดยสาร 

 

23 

(41.07%)

22 

(39.29%)

9 

(16.07) 

2 

(3.57%) 

- 4.18 

16. เจ้าหน้าทีอํ่านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ 

12 

(21.43%)

30 

(53.57%)

7 

(12.5%))

7 

(12.5%) 

- 3.84 

17. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้า
ร่วมสัมมนา 

6 

(10.71%)

30 

(53.57%)

18 

(32.14%)

1 

(1.79%) 

1 

(1.79%) 

3.67 

ภาพรวม      3.83 
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 จากตารางส่วนที่ 2 พบว่า ภาพรวมของการได้รับประโยชน์/ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.83 อยูใ่น
ระดับมาก และหัวข้อการประเมินที่นิสิตได้รับประโยชน์/ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของ
รถโดยสาร มีคา่เฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ กิจกรรมระดมสมองเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม
คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก รองมาคือ การ
นําเสนอรายงานกลุ่ม เรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” 
และกิจกรรมสร้างเครือข่าย โดยองค์กรนิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.96 อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนหัวขอ้การ

ประเมินที่นิสิตได้รับประโยชน์/ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของทีพั่ก มีค่าเฉลี่ย 3.30 อยู่

ในระดับพอใช้ 
 
ความคดิเหน็ / ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการจดัโครงการครั้งต่อไป 
ประเด็นการสัมมนา/กิจกรรม 

1. เนื้อหาการอบรมควรเน้นไปที่การสอนว่าจะให้ทําอะไร อย่างไร มากกว่าการมาพูดบรรยายให้ฟัง
ธรรมดา 

2. กิจกรรมเน้นการบรรยายมากเกินไป ควรมกิีจกรรมที่เน้นปฏิบัติให้มากขึ้น (2) 
3. รูปแบบกิจกรรมบรรยายน่าเบื่อ (2) 
4. ควรเพิ่มกิจกรรมการบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและนํากลับไปปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การยกตัวอย่างกิจกรรม การกําหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง 
5. ควรเพิ่มหัวข้อเรื่องการวัดผลโดยใช้เครื่องมอืช่วยเหลือที่นอกเหนือจาก PDCA เช่น SWOT  
6. ควรเพิ่มหัวข้อเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
7. ควรมีกิจกรรมแนะนําตัวในช่วงกิจกรรมสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น 
8. ควรเพิ่มกิจกรรมสร้างเครือขา่ยให้มากขึ้น (2) 
9. ควรให้เวลาในการระดมความคิดมากขึ้น 
10. ในการแบ่งกลุม่ควรคละใหม้ทีุกวิทยาเขต 
11. ควรมีรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจมากกวา่นี้ 
12. ควรเพิ่มวันจัดโครงการให้มากขึ้นจะได้สนิทกับนิสิตต่างวิทยาเขต เพื่อให้เกิดเครือข่ายอย่าง

แท้จริง (3) 
สถานที/่สิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานที่ไม่เหมาะสม (9) 
2. บรรยากาศห้องบรรยายไม่เหมาะสม (6) 
3. ห้องประชุมกับห้องอาหารไม่ควรเป็นที่เดียวกัน (4) 
4. อุปกรณ์ในการสัมมนาไม่มคีวามพร้อมเท่าที่ควร (3) 
5. ไม่ควรนั่งฟังบรรยายกับพ้ืน 
6. ห้องน้ําในที่พักมีจํานวนไม่เพียงพอ 
7. อาหารว่างมากเกินไป 
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อ่ืนๆ 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณและเห็นความสําคัญกับกิจกรรมนี้มากกว่านี้ 
2. ควรแจ้งให้ทราบว่าในที่พักมีสิง่อํานวยความสะดวกอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวและเตรียมสิ่งของได้

ถูกต้องและครบถ้วน 
3. ควรรอให้กําหนดการเป็นที่แน่นอนก่อนแลว้จึงแจ้งมายังองค์กรนิสิต เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน  
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ภาคผนวก 
 
 

 ภาคผนวกที่ 1  โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิตฯ 

 ภาคผนวกที่ 2  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิตฯ 

 ภาคผนวกที่ 3  ภาพกิจกรรม 

 ภาคผนวกที่ 4  เอกสารประกอบการบรรยาย 
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โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิตฯ 
 

 
โครงการสัมมนาเครือข่ายผูน้ํานสิิต 

เรื่อง  “การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” 
 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ 2 ในตัวบ่งชี้ที่ 3.2 คือ การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสํานักประกันคุณภาพร่วมกับกองกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่าย
ผู้นํานิสิตกับการประกันคุณภาพขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพ และสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ  

 สําหรับในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต จากผล
การประเมินทําให้ได้ทราบว่า นิสิตยังไม่สามารถเขียนรายงานการสรุปผลของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นได้ จึงทํา
ให้ไม่สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองในมาตรฐาน 6 ข้อ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตได้ อีกทั้งผู้นํานิสิตที่บริหารงานภายใต้องค์กรนิสิตมีการผลัดเปลี่ยนการบริหารงาน 
โดยมีวาระเพียง 1 ปี สํานักประกันคุณภาพจึงได้เห็นสมควรให้มีการจัด โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง 
“การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” ขึ้น เพื่อให้ผู้นํานิสิต
ที่กําลังจะเริ่มการบริหารงานภายในองค์กรนิสิต ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนิสิตอย่างไร และช่วยให้กิจกรรมนิสิตมีคุณภาพได้อย่างไร            
 

2. วัตถุประสงค ์
1     .  เพื่อใหน้ิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

     2.  เพื่อใหน้ิสิตมีความรู้ และสามารถรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางโครงการ 1 องค์กร
นิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพได้ 
     3.  เพื่อใหน้ิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มคีุณภาพตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

4.  เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตในแต่ละชมรม/สโมสรนสิิต จากทั้ง 4 วิทยาเขต 

ภาคผนวกที่ 1
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3.  หน่วยงานรับผิดชอบ   สํานักประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.  ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน 
      วันที ่ 5-6 มิถุนายน  2555   สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

5.  กลุ่มเป้าหมาย 
1.  ผู้นํากิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  1.1 สภาผูแ้ทนนิสิต และองคก์ารบรหิาร วิทยาเขตบางเขน    8  คน 
  1.2 สภาผูแ้ทนนิสิต และองคก์ารบรหิาร วิทยาเขตกําแพงแสน     8  คน
  1.3 สภาผูแ้ทนนิสิต และองคก์ารบรหิาร วิทยาเขตศรีราชา    8  คน 
  1.4 สภาผูแ้ทนนิสิต และองคก์ารบรหิาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   8  คน 
  1.5 สโมสรนสิติ จากทุกวิทยาเขต รวม 27 คณะๆ ละ 2 คน    54 คน 
  1.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ    2  คน
  1.7 วิทยาลัยการชลประทาน      2  คน 

 2.   อาจารย์ทีป่รึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต  8  คน 
 (วิทยาเขตละ 2 คน)   

 3.   คณะทํางานโครงการและพนักงานขับรถยนต์                                        17  คน     
                                                                                รวมทั้งสิน้             115 คน 

6.   กิจกรรมดําเนนิงาน 
      วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.  2555  

06.00 น.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนิสติ ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน พร้อมกันที่บริเวณ 
สระน้ําหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อทําการเช็คช่ือ  

06.15 น. ออกเดินทางไปยังสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

08.45 – 09.15 น. ลงทะเบียน/รับอาหารเช้า  
09.15 – 10.15 น. พิธีเปิดโครงการฯ 

- กล่าวช้ีแจงโครงการฯ  

- กล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยาย เรื่อง “นโยบายส่งเสริมคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต” โดย รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ 

10.15 – 10.30 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ 
10. 30 – 12.30 น. การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต 1 ชมรม 1 

กิจกรรมคุณภาพ”และชมวิดีโอ การแข่งขัน เส้นทางสู่แชมป์โลก 
โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

12.30 – 13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



 42

13.20 – 13.35 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ 
13.35 – 14.35 น. การบรรยาย เรื่อง “การเขียนสรุปกิจกรรม ตามแนวทางโครงการ  

1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ” 
โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

14.35 – 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.50 – 15.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อยกิจกรรมระดมสมองเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมคุณภาพ

อย่างเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
15.30 – 16.30 น. นําเสนอรายงานกลุ่ม เรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมคุณภาพอย่างเป็น

รูปธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” 
16.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 19.30 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ 
19.30 - 21.00 น. กิจกรรมสร้างเครือข่าย  ดําเนินกิจกรรมโดยองค์กรนิสิต 
21.00 น. พักผ่อน 

 
วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

07.30 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ 
09.00 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานและมาตรฐานด้านการประกัน

คุณภาพกิจกรรมนิสิต” โดย ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ และ 
        ผศ.สลุักษม ์ตาฬวัฒน์ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.15 น. การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานและมาตรฐานด้านการประกัน

คุณภาพกิจกรรมนิสิต” (ต่อ) โดย ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ และ 
              ผศ.สลุักษม์ ตาฬวัฒน์ 
11.45 – 12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “ประสบการณ์ในการดําเนินงานตาม 

กระบวนการ PDCA จากการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ในรอบปี
ที่ผ่านมา” โดย สภาผู้แทนนิสิต และองค์การบริหาร องค์การนิสิต 

12.00 – 12.30 น. พิจารณาปฏิทินแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และ
นําเสนอประเด็นปัญหาของการดําเนินงานตามวงจาร PDCA ที่ผ่านมา 

12.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ 
13.30 – 14.15 น. พิธีปิด มอบเกียรติบัตร  
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14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 
15.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยสวัสดิภาพ 

 

7.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
       1.  ผู้เข้าร่วมสัมมนามคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสติ 

 2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางโครงการ 1 องค์กรนสิติ 1 
กิจกรรมคุณภาพได้ 
       3.  ได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
       4.  เกิดเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตในแต่ละชมรม/สโมสรนสิิต จากทั้ง 4 วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
8. งบประมาณ จากเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาํนวน 139,000 บาท 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน   7,000  บาท 

2. ค่าที่พัก 1 คืนและห้องสัมมนา     เป็นเงิน           17,900  บาท 

3. ค่าอาหารและอาหารว่าง 2 วัน       เป็นเงิน  63,250  บาท 

4. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง       เป็นเงิน    15,000  บาท 
(สําหรับยานพาหนะที่อนุมัติใช้จากทุกวิทยาเขตที่เข้าร่วมโครงการฯ) 

5. ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง เพื่อใช้ดําเนินโครงการฯ    เป็นเงิน    7,200  บาท 
        (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)    

6. ค่าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ       เป็นเงิน   3,000  บาท 

7. ค่าเอกสาร                   เป็นเงิน          5,000  บาท 

8. ค่าวัสดุ             เป็นเงิน   9,000  บาท 

9. ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง เพื่อใช้ก่อนดําเนินโครงการฯ   เป็นเงิน    1,000  บาท 
10. ค่าใช้สอยต่าง ๆ (ค่าของที่ระลึก บัตรเตมิเงิน ค่าล้างอัดรูป  เป็นเงิน            10,850   บาท 

 ค่าลูกอม ค่ายา ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าธรรมเนียมเข้าชม 
 หน่วยงานต่างๆ และอื่นๆ) ตามความจําเป็นและประหยัด  
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ของส่วนราชการ พ.ศ. 2549   

                                    รวมเปน็เงนิทั้งหมด        139,000  บาท 
   (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) 

       หมายเหตุ:  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิตฯ 

 

รายชื่อคณะกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพและทีมงาน 
 

ที่ รายนาม สังกัด 
1 รศ.ดร.ปัสส ีประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

2 นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

3 ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

4 ผศ.สุลักษม ์ ตาฬวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์

5 ผศ.สินีนาถ  จริยโชติเลิศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6 อ.ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร แทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์

7 นางสาวการะเกด หัตถกิจวิไล แทนผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 

8 นางมุกดา เกตุแก้ว สํานักประกันคุณภาพ

9 นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ สํานักประกันคุณภาพ

10 นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ สํานักประกันคุณภาพ

11 นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู สํานักประกันคุณภาพ

12 นางคณิศร สัจจะธีรกุล กองกิจการนิสิต

13 นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว กองกิจการนิสิต

14 นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล กองกิจการนิสิต

15 นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ กองกิจการนิสิต

16 นางศศิธร พลโยธา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

17 นางจันทนา ขวัญเพ็ง วิทยาเขตศรีราชา

18 นายยุทธศักด์ิ ลิ้มรัก วิทยาเขตศรีราชา

19 นางสาวประภัสสร กืกทอง    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

20 นายเฉลิมพล เหมะรัชตะ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

21 นายทวีวัฒน์ ปานธนโรจน์ พนักงานขับรถ

22 นายวิญญา โพธ์ินาง พนักงานขับรถ

ภาคผนวกที่ 2
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ที่ รายนาม สังกัด 
23 นายสมบูรณ ์จันทรคร พนักงานขับรถ

24 นายสุพจน์ แสงแถวทิม พนักงานขับรถ
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รายชื่อนิสตินักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 

ที่ ชื่อสกุล เลขประจาํตัว คณะ ชั้นปี
วิทยาเขตบางเขน 

1 นางสาวเบญจพร นาราสุนทรกุล 5211301005 คณะบริหารธุรกิจ 4 

2 นายภาสิน   อุ่นภัทร 5211302150 คณะบริหารธุรกิจ 4 

3 นางสาวสุธินี ทางทอง 5411151015 คณะมนุษยศาสตร์ 1 

4 นางสาวพัชรินทร์  เบดฟอร์ด 5411150655 คณะมนุษยศาสตร์ 1 

5 นายสิทธิพร รอดไพรสม 5210301818 คณะวนศาสตร์ 4 

6 นายศรุต ศุภโชติการกุล 5210300935 คณะวนศาสตร์ 4 

7 นายจักรพันธ์ุ มงคลธนารักษ์ 5310401148 คณะวิทยาศาสตร์ 3 

8 นายธนวัฒน์ คําฟองเครือ 5310401211 คณะวิทยาศาสตร์ 3 

9 นางสาววรรณภรณ์ สุธีบรรเจิด 5310507230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 

10 นายณัฐฐ หอมดี 5310506179 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 

11 นายกิตติพงค์  ทาปง 5210601650 คณะศึกษาศาสตร์ 4 

12 นายชลณพ พงศ์ประภากรณ์ 5310751971 คณะเศรษฐศาสตร์ 2 

13 นายกฤษฎิ์ แก้วหิรัญ 5310700067 คณะเศรษฐศาสตร์ 2 

14 นายอาสา คชเสนี 5211200942 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 4 

15 นางสาวจินต์สุภา ตันติประสงค์ 5211200781 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 4 

16 นายนันทนนท์   ไสยวงศ์ 5310803131 คณะสังคมศาสตร์ 3 

17 นางสาวศิรินญา  ฉายากุล 5310853120 คณะสังคมศาสตร์ 3 

18 นายศุภณัฐ วรงค์ชยกุล 5311000813 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 

19 นางสาวนําสุข ศรีเจริญ 5311002913 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 

20 นายนัฐวุฒิ คําเงิน 5311400315 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 

21 นางสาวมนต์สินี หวังพัฒนกุลชัย 5311400846 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 

องค์การบริหาร องค์การนิสติ 
22 นายสิทธิพล ปรีชาชาติ 5210403831 คณะวิทยาศาสตร์ 4 
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ที่ ชื่อสกุล เลขประจาํตัว คณะ ชั้นปี
23 นายพิเชษฐ ศาลา 5210800636 คณะสังคมศาสตร์ 4 

24 นายอานุภาพ พรายแก้ว 5211000048 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 

25 นางสาวภัทราพร วรรณบวร 5211400372 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 

26 นายศศิธร ขุนทอง 5310202811 คณะประมง 3 

27 นางสาวชลนา เมฆหมอก 5310403680 คณะวิทยาศาสตร์ 3 

28 นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี 5211101529 คณะมนุษยศาสตร์ 4 

สภาผู้แทนนสิติ 
29 นายกิษดินทร์   สินเติม 5210853551 คณะสังคมศาสตร์ 4 

30 นายณรงค์ ใจเที่ยง 5210601218 คณะศึกษาศาสตร์ 4 

31 นางสาวรุ้งนภา ปานเต๊ะ 5311102390 คณะมนุษยศาสตร์ 3 

32 นางสาวหัสนีย์ วงศ์ศิขรินวงศ์ 5410102231 คณะเกษตร 2 

33 นายศรายุทธ ชาญนคร 5210602141 คณะศึกษาศาสตร์ 4 

34 นายพงศ์ธร ทุยประสิทธ์ิ 5410102657 คณะเกษตร 2 

35 นางสาวฐานิดา  ไชยมานนท์  5411103479 คณะมนุษยศาสตร์ 2 

36 นางสาวพรนภา  วรเนตรสุดาทิพย์  5411103576 คณะมนุษยศาสตร์ 2 

วิทยาเขตกําแพงแสน   
37 นายพีรพัฒน์  เผยศิร ิ 5321700559 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 

38 นายสิทธินันท ์ เขมาสิทธ์ิ 5321700290 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 

39 นายปริญญา ปรีดาวัฒนากูล 5221700221 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 

40 นางสาวนพพร ธรรมวรรณกุล 5220500163 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 

41 นายวิบูลย์ กีรติวิจักษณา 5320500149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 

วิทยาเขตศรรีาชา 
42 นายอธิคุณ  พฤกษนันทนาทร 5430501069 คณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา 2 

43 นายกฤตเมธ หอมจันทนากลุ 5430500054 คณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา 2 

44 นายธนเขต เรืองปราชญ์ 5330150451 คณะวิทยาการจัดการ 3

45 นายวรพล โสภนราพงษ์ 5330104131 คณะวิทยาการจัดการ 3 

46 นายนาวิน ศรีสมชัย 5330302170 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 3 

47 นายจิรภัทร   ศรีวิเศษ 5330302072 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 3
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ที่ ชื่อสกุล เลขประจาํตัว คณะ ชั้นปี
48 นายรชต พวงมาลีประดับ 5330404517 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 3

49 นายกฤษฎา เอี่ยมแสง 5330404070 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 3

องค์การบริหาร องค์การนิสติ 
50 นางสาวกรวินท์ เกษโกศล 5230158476 คณะวิทยาการจัดการ 4 

51 นายปฐพี ศิริเพ็ญ 5230210532 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 4 

สภาผู้แทนนสิติ 
52 นางสาวชนาธินาถ บุญมา 5230106123 คณะวิทยาการจัดการ 4 

53 นายยุทธินันท์ เล็กทิมทอง 5330302803 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 3

54 นายวีระทีปต์ อัมพร 5430250562 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2 

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 
55 นางสาวฐิติมา กองดี 544010028 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร 
2

56 นายไชยรัตน์ คําลือ 5240100357 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร 

4

57 นางสาวอนัญญา   นันททากุล 5340203433 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3

58 นางสาวหัทญา ผ่องโอภาส 5440202731 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3

59 นางสาวขวัญฤทัย   พลไชย 5340200256 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3

60 นางสาวอักษราพร   อุตศาสตร์ 5340203751 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3

61 นางสาวธนัฏภรณ์   ดีเลิศประดิษฐ ์ 5240301051 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 4

62 นางสาวธิดารัตน์ เวชกูล 5240301140 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 4

63 นายมนัสวี   สะตะ 5240302111 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 3

64 นายณรงค์ศักด์ิ วังทะพันธ์ 5340301671 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 3
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ภาพกิจกรรม 
 
 

กิจกรรมการลงทะเบียน 
 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย 1 
 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย 1 
 

ภาคผนวกที่ 3
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 
 

การบรรยาย โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 
 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย 2 
 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย 2 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 
 

การบรรยาย โดย ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต และการนําเสนอผลการระดมสมอง 
 

กิจกรรมการนาํเสนอผลการระดมสมอง 
 

การบรรยาย โดย ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 
 

การแนะนําสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ โดย หัวหนา้สถานีฯ และการเยี่ยมชมสถานี่วิจัยฯ 
 

การเยี่ยมชมสถานีวิจัยฯ และการแลกปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นํานิสิต 
 

การสรุปกิจกรรม โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และการมอบประกาศนียบัตร 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่อง     นโยบายส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โดย  รศ.ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่อง   กิจกรรมนักศึกษาควรปรับตัวอย่างไร ก่อนประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดย ดร.จิรวฒัน์  วรีังกร 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (ตอ่) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่อง 1  องค์กร  1  กิจกรรมคุณภาพ 

โดย ดร.จิรวฒัน์  วรีังกร 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



 

 

 

 

65

 

 

  



 

 

 

 

66

 

 

 



 

 

 

 

67

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่อง ทิศทางการดําเนินงานและมาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต 

โดย น.ส.วิไลรัตน์ วิรยิะวบูิลย์กิจ 
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
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เอกสารวชิาการ 14/2555  สํานักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ปรึกษา นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 
คณะบรรณาธกิาร นางมุกดา  เกตุแก้ว  งานตรวจสอบและประเมินคณุภาพ 
 นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์  งานตรวจสอบและประเมินคณุภาพ 
 นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ งานตรวจสอบและประเมินคณุภาพ  
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สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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