
 

 
 
 
 
 
 

คู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
Quality Assurance Guidebook of Student Activity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินภารกิจในการสอน วิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม สร้างงานวิจัยเพื่อการ

ค าน า 



 

 

พัฒนาประเทศ การให้บริการวิชาการแก่สังคม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาติ  มาตลอดและ
ในปี พ.ศ. 2558  ครบรอบปีท่ี 72 ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ท่ีมีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ในทุกด้านท้ังคุณภาพอาจารย์ ทรัพยากรสิ่งสนับสนุน รวมท้ังการบริหารจัดการ เพ่ือการสร้างผลผลิต
ของทุกภารกิจให้มีคุณภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนของสังคมโลก  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท่ีเป็นคนเก่ง ดี และ
งาม พร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม และบุคลิกภาพท่ีพึ่งประสงค์ของสังคม พร้อมจะเผชิญ
กับโลกของการท างาน  โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร 
รวมท้ังจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนและด าเนินการการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้สังคมความมั่นใจได้ว่าการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
คุณภาพท้ังความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดสอดคล้องเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสังคมต้องการ 

 เพื่อให้นิสิตทราบและเข้าใจการด าเนินการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คณะอนุกรรมการ
ด้านประสานงานประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต จึงได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับนิสิตสามารถเตรียมพร้อม 
รับการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตและทราบถึงระดับคุณภาพขององค์กรนิสิต ซึ่งจะเป็นรากฐานใน
การบ่มเพาะคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมสู่โลกการท างานในอนาคตต่อไป 
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   เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ในช่วงก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ก าลังคนในการพัฒนาประเทศทางด้านทางการเกษตรซึ่งเป็นด้านส าคัญของประเทศ จนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาวิชาการความรู้ในสาขาต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นก าลังท่ีส าคัญของประเทศ โดยยึดถือเอกลักษณ์ท่ีส าคัญโดด
เด่น และอัตลักษณ์ของนิสิต ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 

          
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร (Knowledgeable Man) และ

องค์ความรู้ (Knowledge Body) 
 

            
 ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration) 

เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 
 
          

 ความเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม (Strength)        
ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคง (Security) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ความมั่นคงด้านอาหารของชาติ ซึ่งหมายความครอบคลุมถึงประชาชนและผืนแผ่นดิน 

 
 
   

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ คุณลักษณะท่ีบ่งบอก หรือแสดงถึงความเป็น
ตัวตนหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลของนิสิต คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Uniqueness of Kasetsart University) 

 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” 

“Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of 
nation.” 
 

สามัคคี ส านึกดี 
(Unity) (Integrity) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) 

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) 

ความกินดีอยู่ดีของชาติ (The Well-being of Nation) 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU : Identity of Kasetsart University) 
 

สร้างสรรค์ 

 (Knowledge Creation) 
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 = มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)   
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้  

1. มีจิตส านึกด้านคุณธรรมท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย  การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส านึกความเป็นพลเมืองไทยท่ี
พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส านึกดี 

(Integrity) 
 

มุ่งมั่น ส านึกดี 

(Determination) (Integrity) 
 

ส านึกดี (Integrity) 
มีจิตใจท่ีดีงาม     มีความซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรม มีจริยธรรม ได้แก่ มีวินัยในตนเอง 
การหลีกหนี ไม่ ข้ อ งเกี่ ยวกับอบายมุ ขยึดมั่ น ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนมีส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 
 

มุ่งมั่น (Determination) 
 มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความ

วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการท างานและใน
การปฏิบัติใดๆซึ่งแสดงถึงความพากเพียรพยายาม 
และมีความอดทนต่อความยุ่งยากหรืออุปสรรคท้ัง
ปวง 
 

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มี

ความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้
มีการสร้างนวัตกรรม มีมุมมองเชิงพัฒนา สามารถ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือสร้างและคิดท าในสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

สามัคคี (Unity)  
 ความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม 
สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการ
เช่ือมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
การแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะท างานร่วมกับ
ผู้อื่นท่ีมีความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
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2. มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ท่ีตนศึกษา และทักษะด ารงชีวิต
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์วิชาการเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม 

3. มีความรอบรู้และเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4. รู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
หมายเหตุ : จากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เมื่อวันอังคารท่ี 8 เมษายน     
    พ.ศ. 2557 
 

 
 

 เป็นท่ีทราบกันดีว่ากระบวนการผลิตบัณฑิตจะประกอบด้วยการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนซึ่งเป็นหน้าท่ีของคณาจารย์ และเมื่ออยู่นอกห้องเรียนเป็นหน้าท่ีของกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ใน รู ป แ บ บ ต่ า งๆ  ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต ท่ี ส า เร็ จ ก ารศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกหลักสูตร             
ทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2545 ส าหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่งเกิดโดยนิสิตและเพื่อนิสิต นั้น 
มหาวิทยาลัยท าหน้าท่ี สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้นิสิตสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา      
ให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังเพื่อให้กิจกรรมนิสิตมีแนวทางการด าเนินงานและมีการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
 การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คือ กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมนิสิตท่ีมีการ
ด าเนินงานตามระบบและแผนที่ได้วางไว้ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตของกิจกรรมท่ีวางไว้          
มีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีต้องการ รวมท้ังมีการประเมินผลการด าเนินงานและปัจจัยท่ีมีผล
คุณภาพของผลผลิตของกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนและพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
กิจกรรมส่งผลให้ผลผลิตของกิจกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นท่ีพึงพอใจกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกการสร้างคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิต 
 

การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คืออะไร 

นโยบายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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 เพ่ือให้องค์กรนิสิตทุกวิทยาเขต มีการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต มีแนวทางในการ

ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ไว้ดังนี ้

1. สภาผู้แทนนิสิต และองค์การบริหาร องค์การนิสิต ทุกวิทยาเขตต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ทุกสโมรสรนิสิต ทุกวิทยาเขต ต้องรับการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ส่วนชมรม 
วิทยาเขตบางเขน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสามารถรับการประเมินคุณภาพ 
กิจกรรมนิสิตได้ตามความสมัครใจ 

3. องค์การนิสิตทุกวิทยาเขตน ากระบวนการตามวงจร PDCA ไปใช้ในการด าเนินงานใน
ทุกโครงการ/กิจกรรม โดยทุกชมรม สโมสรนิสิต วิทยาเขตบางเขน ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ร่วม
ส่งอย่างน้อย 1 ผลงาน เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต ส าหรับวิทยาเขตอื่น 
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมตามความสมัครใจ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ :  จากท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558  
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

ปฏิทินการด าเนนิงานประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
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1. สัมมนาการประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต 4 วิทยาเขต 

24 ก.ค. 58 คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

 

2. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 (ภาคต้น) 

17 ส.ค. 58 ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

3. วันไหว้ครู และโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรตินิสิต ที่มีผลงาน
กิจกรรมนิสิตดีเด่น 

10 ก.ย. 58 กองกิจการนิสิต  

4. วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 26 - 30 ต.ค. 
58 

คณะกรรมการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

 

5. สอบ Mid – Term (ภาคต้น) 31 ต.ค. – 8 
พ.ย. 58 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

6. สอบ Final (ภาคต้น) 14 – 25 ธ.ค. 
58 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

7. ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 (ภาคต้น)   

28 ธ.ค. 58 ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

8. เปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2558 (ภาคปลาย) 

18 ม.ค. 59 ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

9. โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
และการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ส าหรับ
ชมรมกิจกรรมนิสิต 

22 ม.ค.59 คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน ด้านประกัน
คุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย :  
ชมรมท่ีใช้งบประมาณ
จากเงินบ ารุงกิจกรรม
นิสิต 

10. โครงการประชุมชี้แจงการ
ก าหนดตัวชี้วัดโครงการ และ
แนวทางการเขียนโครงการ
รางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

25 ม.ค.59 คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน ด้านประกัน
คุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย :  
องค์กรกิจกรรมนิสิต
ทั้งหมดในวิทยาเขต
บางเขน 

11. รับผลงานเข้าร่วมประกวด
โครงการรางวัลคุณภาพกิจกรรม
นิสิต 

18 ม.ค.-29 
ก.พ.59 

คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย :  
องค์กรกิจกรรมนิสิต
ทั้งหมด ทุกวิทยาเขต 
(ความความสมัครใจ) 

12. งานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2559 29 ม.ค. – 6 
ก.พ. 59 

คณะกรรมการจัดงาน
เกษตรแฟร์ 

 

13. เลือกตั้ง อบ.ก./ส.ส.น้องใหม่ 25 ก.พ. 58 สภานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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14. สอบ Mid – Term (ภาคปลาย) 19 – 27 มี.ค. 
59 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

15.พิจารณากลั่นกรองผลงาน
โครงการรางวัลคุณภาพกิจกรรม
นิสิต 

21-25 มี.ค. 59 คณะอนุกรรมการประสาร
งานด้านประกันคุณภาพ 

 

16. ก าหนดส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

31 มี.ค.59 สภาผู้แทนนิสิตมก. กลุ่มเป้าหมาย : 
อบ.ก./สภาผู้แทนนิสิต/
สโมสรนิสิต/ชมรมท่ีใช้
งบประมาณจากเงิน
บ ารุงกิจกรรมนิสิต 

17. อบรมผู้ประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต 

2 เม.ย. 59 คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้บริหารด้านกิจการ
นิสิต/รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต/
นักวิชาการศึกษา/ผู้น า
องค์กรกิจกรรมนิสิต 
(ทุกวิทยาเขต) 

18. ตัดสินผลการประกวดโครงการ
รางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

5เม.ย. 59 คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

 

19. งานวันสงกรานต์ 10 เม.ย. 59 คณะกรรมการจัดงาน
สงกรานต์ 

 

20. ตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม
นิสิต 

18 – 22 เม.ย. 
59 

คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย :  
- อบ.ก./สภาผู้แทน
นิสิต/สโมสรนิสิต 
(ก าหนดให้ต้องเข้ารับ
การตรวจฯ) 
- ชมรมท่ีใช้
งบประมาณจากเงิน
บ ารุงกิจกรรมนิสิต 
(ตามความสมัครใจ) 

21. วันปัจฉิมนิเทศ 21 เม.ย. 59 กองกิจการนิสิต  

22. วันปิดกิจกรรมนิสิตและพิธีมอบ
รางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

29 เม.ย. 59 กองกิจการนิสิต  

23. สอบ Final (ภาคปลาย) 16 – 27 พ.ค. 
59 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
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กระบวนการคุณภาพพื้นฐานท่ีต้องการสร้างให้นิสิตและบัณฑิตทุกคนท่ีส าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น าไปใช้ในการท ากิจกรรมของนิสิต หรือในชีวิตประจ าวัน 
รวม ท้ั งชี วิต ในการท างาน คือ  กระบวนการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ของ 
ศาสตราจารย์เดมมิ่ง (Deming’s cycle) 
 วงล้อ PDCA เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่สิ้นสุด ถ้ายังไม่
เข้าใจลองมาอ่านค าอธิบายกันนะ 

ขั้นตอนที่ 1  เตรียมแผนงาน (Plan) ก่อนท่ีเราจะท ากิจกรรม หรือโครงการต่างๆ เรา
จะต้องมาวางแผนกันก่อนว่าเราจะท าอะไรบ้าง ซึ่งวิธีการก็แสนจะง่าย ดังนี้  

 ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมของเราให้ชัดเจน 
 ก าหนดเป้าหมายว่าเมื่อเราท ากิจกรรมเสร็จส้ิน ส่ิงท่ีเราได้จากการท ากิจกรรมนั้นคือ

อะไร 
 ก าหนดวธิีการท างานว่าเราจะท าอะไรก่อน หรือหลัง อย่างไร 

ขั้นตอนที่ 2  ลงมือปฏิบตัติามแผนงาน (Do) เป็นขั้นตอนลงมือท างาน 
 เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะท าอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ก็ลงมือท ากิจกรรมของเราตามท่ีเรา

วางแผนเอาไว้ได้เลย 
 แล้วต้องอย่าลืมเก็บข้อมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
งาน และประเมินผล 

 เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานท่ีลงมือท าไป ได้ผลการท างานตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว้
หรือเปล่า 

24. ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 (ภาคปลาย) 

30 พ.ค. 59 ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

การสร้างทักษะกระบวนการคุณภาพ 
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 มีการประเมินความพึงพอใจเป็นตัววัด ว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจแค่ไหนกับ
กิจกรรมท่ีเราได้จัดขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) จากผลการตรวจสอบ ถ้าพบว่าเกิด
ปัญหามีข้อบกพร่องขึ้น งานท่ีได้ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือท าไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติตามและแก้ไข
ตามลักษณะของปัญหาท่ีค้นพบ คือ 

 ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โดยการมาประชุมร่วมกัน 
 เมื่อหาสาเหตุได้แล้วก็คิดวิธีท่ีจะแก้ไข 
 และสุดท้ายคือต้องพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

เพื่อให้สถานท่ีท ากิจกรรมขององค์กรนิสิตได้แก่ สโมสร ชมรม กลุ่มกิจกรรมนิสิต             
มีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงควรยึดหลักการท่ีเรียกว่า    
5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ      
มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เหมาะสมกับสภาพท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยดีมีความปลอดภัย 
และมีผลเป็นท่ีพึงพอใจท้ังผู้ท ากิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม  

 สะสาง 
        หลักการสะสาง : การขจัดสิ่งของท่ีไม่ต้องการออก 

ผลจากการด าเนินงาน 
1. หาสิ่งของท่ีต้องการได้ง่าย 
2. มีพื้นท่ีว่างปฏิบัติงาน 
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
4. ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ผลจากการท่ีไม่ด าเนินการ 
1. เสียเวลาค้นหาส่ิงของ 
2. ตรวจสอบยากกว่ามีของท่ีต้องการอยู่หรือไม่ 
3. สถานท่ีปฏิบัติงานมีน้อย 
4. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล 

หลักการ 5 ส. 
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 สะดวก    
  หลักการสะดวก : จัดของท่ีใช้ให้เป็นระเบียบโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

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

 สะอาด 
หลักการสะอาด : ท าความสะอาดสถานท่ีปฏิบัติงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆให้

เรียบร้อย 
ผลจากการด าเนินงาน 
1. สถานท่ีปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับการฝึกปฏิบัติงาน 
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทันที 
ผลจากการท่ีไม่ด าเนินการ 
1. สถานท่ีปฏิบัติงานรกรุงรัง  
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆช ารุดเสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ 

 สุขลักษณะ 
หลักการสุขลักษณะ : จัดสถานท่ีปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพอนามัยของ
ทุกคน 
ผลจากการด าเนินงาน 
1. สถานท่ีปฏิบัติงานมีความร่มร่ืนปลอดโปร่ง  
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตด ี
ผลจากการท่ีไม่ด าเนินการ 
1. เกิดมลภาวะต่างๆ  
2. เสียสุขภาพจิต   
3. ไม่กระตือรือร้น 

 สร้างนิสัย 
หลักการสร้างนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส แรก จนเกิดทักษะและติดเป็นนิสัยของตนเอง 

หมายเหต ุ
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1. ฝึกทักษะจนติดเป็นนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน เช่น รักษาความสะอาด มีระเบียบ
วินัย และมีวินัยในการปฏิบัติงาน 

2. ค านึงถึงความปลอดภัย และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย      

 
 

นิสิตสามารถน าความรู้และทักษะของกระบวนการ PDCA ไปใช้ในกิจกรรมนิสิตได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ เช่น  

 กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ลักษณะเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพเพิ่มพูน

ประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างการศึกษา ปลูกฝังจิตส านึกความมีศักยภาพในการท างานท้ัง
วิชาการและวิชาชีพ การสร้างอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบสามารถน า
ประสบการณ์ ท้ั งทางด้ านวิชาการและวิชาชีพแก้ ไขปัญหาได้  เช่น  กิ จกรรมเปิดบ้ าน              
(Open house) วิชาการวิชาชีพต่างๆ คณิตศาสตร์ บัญชี คอมพิวเตอร์ การประกวดนวัตกรรม 
อบรมวิชาการ นิทรรศการวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น 

 กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย

เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคี ความเสียสละ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี ได้แก่ กีฬาต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพ เช่น โยคะ แอโรบิค เต้นร า เป็นต้น 

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมค่ายอาสา หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ฯลฯ 

เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทต่างๆ การบริจาคของให้ผู้ด้อยโอกาส การรณรงค์ปลูกต้นไม้ 
เป็นต้น 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
ลักษณะเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ

กฎศีลธรรม ท าความดี มีมารยาทท่ีดี และมีคุณสมบัติท่ีดีทาง จิตใจ การจัดกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ การอนุรักษ์ 

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ลักษณะเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตเกิดความเข้าใจ และภาคภูมิใจในวิถีชีวิต

และภูมิปัญญาไทย ได้แก่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ร าไทยและการละเล่น) การแสดงแบบ
เครื่องแต่งกายท้องถิ่น การท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ การร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆ และการศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น 
 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมนิสิตเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพ 



 

 
11 

 
 

เพื่อให้ทราบว่าการท่ีองค์กรนิสิตท่ีมีการด าเนินงานตามกระบวนการอย่างมีแบบแผน       
ท่ีก าหนดตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลท่ีก่อให้เกิด
ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามมาตรฐาน
คุณภาพกิจกรรมนิสิตไว้ท้ังสิ้น 6 มาตรฐาน ดังนี้ 

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

 
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P) มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวอย่างแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อดังนี ้

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดท าแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมท่ีชัดเจน 
2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี 
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กรนิสิต และ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

งบประมาณและผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการท่ีชัดเจน ครบทุกโครงการ 
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ: 
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดท าแผนการด าเนินงานในภาพรวมตลอดปีการศึกษา

พร้อมท้ังเขียนรายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมท่ีชัดเจน 
2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี โดยการเขียนแผนการด าเนินงานตลอดปี

การศึกษา พร้อมท้ังรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ท าอย่างไร จึงรู้ว่าองค์กรของเรามีคุณภาพ 
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3) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี กับวัตถุประสงค์ ของ
องค์กร คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการท่ีชัดเจนครบทุกโครงการ เพื่อใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี โดยมีกระบวนการ
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้เกิด
การยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดร่วมกัน 

5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมี
หลักฐานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผน บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และการปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี 

 
2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้ 

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

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณท่ีใช้จริงในทุกโครงการ 
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มนิสิตที่เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ 

5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในการ
จัดท าโครงการคร้ังต่อไป 

ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ: 
1) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีรายงาน

สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติกิจกรรม
ประจ าป ี

2) มีขั้ นตอนการด าเนินงานและผู้ รับผิดชอบอย่างชัด เจนทุกโครงการ เพื่ อ ให้                
การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการประสานงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีหลักฐาน
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เช่น มีหลักฐานจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเภทของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณท่ีใช้จริงในทุกโครงการท่ีมีการ
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ด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรม
ในปีต่อไป 

4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกโครงการ โดยจัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในแต่ละโครงการกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ จากกลุ่มกรรมการ 
และผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานทุก
โครงการ โดยมีรายงานประชุม หรือรายงานอื่นๆ ท่ีระบุข้อมูลการน าผลการส ารวจไป
ปรับปรุงการด าเนินงานจากทุกโครงการอย่างไร 

 
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C) มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1)  มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
2)  มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
3)  มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
4)  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจดัส่งให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลา

ท่ีก าหนด 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ:  

1) มีการด าเนินงาน เพื่อการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผล หรือมีการ
ก าหนดรูปแบบ แนวทาง และเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลท่ีชัดเจน 
เช่น รายงานการประชุม แบบประเมิน แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

2)  มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแนวทางท่ีวางไว้จากข้อ 1 อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

3) มีการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็น
รายงานสรุปผลการตรวจสอบฯ 

4) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลา
ท่ีก าหนด เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานของแต่ละองค์กร 
 

4.  มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A) มีเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี ้
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1) มีการจัดท าแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน 
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2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ:  
1) มีการจัดท าแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจประเมินตาม

แบบฟอร์ม ปคน.01 โดยน าประเด็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ ร่วมกันจัดท าแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานในรอบปีต่อไป ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละองค์กร 

2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาท่ีก าหนด 
ตามกรอบระยะเวลาท่ีสภาผู้แทนนิสิตก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 

 
5) มาตรฐาน 5 ส. มีเกณฑม์าตรฐาน 2 ข้อดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1) มีกลไกในการด าเนินกิจกรรม 5 ส. 
2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างน้อย 3 ส. แรก เป็นประจ าและสม่ าเสมอ 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1) มีการด าเนินการ 5 ส. ก าหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรม 5 ส. 
สร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรม 5 ส. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการกิจกรรม 5 ส. 
และมีการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ 
- สะสาง คือ ขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก 
- สะดวก คือ จัดของท่ีใช้ให้เป็นระเบียบโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
- สะอาด คือ ท าความสะอาดสถานท่ีปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้

เรียบร้อย  
- สุขลักษณะ คือ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติ ใน

การจัดสถานท่ีฝึกปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและ
ผู้ร่วมงาน 

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

ประจ าและสม่ าเสมอ หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง เช่น การแบ่งเวรกันเป็นผู้ตรวจสอบ
การสะสาง ความสะดวก และความสะอาดขององค์กรในทุกๆ เดือน เป็นต้น 

 
6) มาตรฐานการเงินงบประมาณ มีเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน :  
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2) มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท 
3) มีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้เกี่ยวข้องภายในเวลาท่ีก าหนด 

 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ:  
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้น านิสิตก าหนดกรอบแผนการบริหารจัดการ
ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอส าหรับ
การบริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีแผนใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม 

2) มีการจัดท าข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อผู้น านิสิตสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ว่าสามารถใช้เงินตามแผน
หรือไม่ และเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการด าเนินงานอย่างไร มีงบประมาณ
เหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมตามแผนหรือจัดหา
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

3) มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภทให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้ทุน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีข้อมูลรายงานทางการเงินและ
สินทรัพย์ของชมรม/สโมสร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
เพื่อให้ระดับคุณภาพขององค์กรนิสิต จากการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตเป็น 5 ระดับ โดยมี
ความหมายดังนี ้
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ระดับคุณภาพขององค์กรนิสิตใช้วิธีการเทียบผลการด าเนินงานในทุกมาตรฐานท้ัง           
6 มาตรฐาน จ านวน 21 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยให้คะแนนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ข้อ) 

คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 

 ผลการ
ด าเนินงาน 

(ข้อ) 

คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 

1 ข้อ 0.24  11 ข้อ 2.62 
2 ข้อ 0.48  12 ข้อ 2.86 
3 ข้อ 0.71  13 ข้อ 3.10 
4 ข้อ 0.95  14 ข้อ 3.33 
5 ข้อ 1.19  15 ข้อ 3.57 
6 ข้อ 1.43  16 ข้อ 3.81 
7 ข้อ 1.67  17 ข้อ 4.05 
8 ข้อ 1.90  18 ข้อ 4.29 
9 ข้อ 2.14  19 ข้อ 4.52 
10 ข้อ 2.38  20 ข้อ 4.76 

   21 ข้อ 5.00 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ผลการด าเนินงานขององค์กรนิสิตในแต่ละมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 
มาตรฐาน จ านวนข้อที่ท าได้ 

มาตรฐานท่ี 1 4 ข้อ 

คะแนน0.00 – 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงการด าเนินโครงการเร่งด่วน 
คะแนน1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
คะแนน2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินโครงการอยู่ในระดับพอใช ้
คะแนน3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินโครงการอยู่ในระดับด ี
คะแนน4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
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มาตรฐานท่ี 2 5 ข้อ 
มาตรฐานท่ี 3 3 ข้อ 
มาตรฐานท่ี 4 2 ข้อ 
มาตรฐานท่ี 5 2 ข้อ 
มาตรฐานท่ี 6  3 ข้อ 
รวมทุกมาตรฐาน 4+5+3+2+2+3 = 19 ข้อ 
คะแนนที่ได้ (21 ข้อ ได้ 5 คะแนน) 
 

(19 x 5)/21 = 4.52 คะแนน 
ระดับคุณภาพดีมาก 

 

 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ถือว่าเป็นรายงานประจ าปีขององค์กร ซึ่งเล่า
เรื่องราวขององค์กรนิสิตในรอบปีท่ีผ่านมาให้ผู้สนใจและผู้ประเมินองค์กรนิสิต ได้ทราบความ
เป็นมา จุดมุ่งหมาย การด าเนินงาน แผนงาน และผลการด าเนินงานในรอบปีขององค์กร  รวมท้ัง
ผลลัพธ์ท่ีเกิดในรอบปี ข้อคิดท่ีควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้รุ่นต่อไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการได้
อย่างมีทิศทางและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 บทท่ี 1 บทน า 

- ความเป็นมาอย่างพอสังเขป 
- ปรัชญา ปณิธาน (ถ้ามี) 
- วัตถุประสงค์ ภารกิจ 
- โครงสร้างองค์กร 
- แผนงานประจ าปี 
 

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

 

 บทท่ี 3 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
 

 บทท่ี 4 สรุปถอดบทเรียน 
- ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Out put) /ความภาคภูมิใจ 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) 
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- สรุปสิ่งท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมในรอบปี 
- สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุงในการจัดกิจกรรมปีต่อไป 
- ข้อเสนอแนะ (กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงานใหม่) 

 

 ภาคผนวก 
- ค าส่ังแต่งตั้ง ค าสั่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- แบบฟอร์มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


