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แบบรายงานผลการดําเนินงานองคกรกิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 

สโมสรนิสิตคณะ..................................... 
 

1. ผลการดําเนินโครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 
 

โครงการตามแผนงาน
ประจําปการศึกษา 2562 

โครงการท่ีดําเนินงาน
แลวเสร็จตามแผน 

โครงการท่ียังดําเนินงาน 
ไมแลวเสร็จตามแผนงาน 

โครงการท่ีไมได
ดําเนินงานตามแผนงาน 

 
             ............ โครงการ 

 
.............. โครงการ 

 
.............. โครงการ 

 

 
.............. โครงการ 

 
 

2. ประเมินผลการบรรลุเปาหมายของการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

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

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

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

3. ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

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

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

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

4. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

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

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

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

5. ขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

             นายกสโมสรนิสิต                                         รอง/ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต



2 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 
 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มาตรฐานดานการวางแผน (P)   
1) มีการประชุมรวมกันในการจัดทําแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการ
ประชุมที่ชัดเจน 

  

2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําป   

3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคของ
องคกรนิสิต และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

 
 

4) มีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย กําหนดระยะเวลาการจัด
กิจกรรม งบประมาณ และผูรับผิดชอบในที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ 

  

5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปอยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง 

  

2. มาตรฐานดานการปฏิบัติตามแผน (D)   
1) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําป อยางนอยรอยละ 80   
2) มีการระบุขั้นตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ อยางชัดเจนทุก
โครงการ 

  

3) มีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
ประเภทของผูเขารวมกิจกรรม และงบประมาณที่ใชจริงในทุกโครงการ 

  

4) มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในทุกโครงการ อยางนอย 
2 กลุม คือ กลุมนิสิตที่เปนกรรมการ และกลุมผูเขารวม หรืออาจารยที่ปรึกษา หรือ
ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ  

  

5) มีการวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในการจัดทําโครงการคร้ังตอไป 
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เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)   
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน   
2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดําเนินงาน อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 

  

3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน   
4) มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) และจัดสงใหสภาผูแทนนิสิต
ภายในเวลาที่กําหนด 

  

4. มาตรฐานดานการพัฒนาปรับปรุง (A)   
1) มีการจัดทําแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

  

2) มีการสงแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ใหสภาผูแทนนิสิตภายใน
เวลาที่กําหนด 

  

5. มาตรฐาน 5 ส.   
1) มีกลไกในการดําเนินกิจกรรม 5 ส.   
2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอยางนอย 3 ส. แรก เปนประจํา
และสม่ําเสมอ 

  

6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ   
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน และมีการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  

2) มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และสินทรัพยของชมรม/สโมสรทุก
ประเภท 

  

3) มีการจัดสงรายงานทางการเงินใหผูที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด   
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แบบรายงานแผนและผลการดําเนินงานองคกรกิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 
(ช่ือองคกรกิจกรรมนิสิต) 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

แผน/ผล วันท่ีจัดโครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 
สโมสรนิสิตคณะ....................................................... 

 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มาตรฐานดานการวางแผน (P)   
1) มีการประชุมรวมกันในการจัดทําแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการ
ประชุมที่ชัดเจน 

สัมฤทธิ์ผล 
รายงานการประชุมบันทึกโดยเลขานุการ
สโมสรนิสิตฯ 

2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําป สัมฤทธิ์ผล ปฏิทินกิจกรรมของสโมสรนิสิตฯ ประจําป
การศึกษา 2562 

3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคของ
องคกรนิสิต และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

สัมฤทธิ์ผล สรุปโครงการ ปญหา และอุปสรรคระหวาง
การดําเนินกิจกรรม 

4) มีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย กําหนดระยะเวลาการจัด
กิจกรรม งบประมาณ และผูรับผิดชอบในที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ 

สัมฤทธิ์ผล เอกสารขออนุมัติหลักการและคาใชจายใน
การจัดโครงการของทุกโครงการ 

5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปอยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง 

ยังไมมีการดําเนินงาน - 

2. มาตรฐานดานการปฏิบัติตามแผน (D)   
1) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําป อยางนอยรอยละ 80 สัมฤทธิ์ผล โครงการที่จัดโดยสโมสรนิสิตฯแลวเสร็จไป

แลวทั้งสิ้น 8 จาก 10 โครงการ 
2) มีการระบุขั้นตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ อยางชัดเจนทุก
โครงการ 

สัมฤทธิ์ผล เอกสารขออนุมัติหลักการและคาใชจายใน
การจัดโครงการของทุกโครงการ 

3) มีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
ประเภทของผูเขารวมกิจกรรม และงบประมาณที่ใชจริงในทุกโครงการ 

สัมฤทธิ์ผล สรุปโครงการและรายจายงบประมาณของทุก
โครงการที่จัดโดยสโมสรนิสิตฯ 

ตัวอยาง 
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เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในทุกโครงการ อยางนอย 
2 กลุม คือ กลุมนิสิตที่เปนกรรมการ และกลุมผูเขารวม หรืออาจารยที่ปรึกษา หรือ
ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ  

สัมฤทธิ์ผล ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมและผูจัดกิจกรรม 

5) มีการวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในการจัดทําโครงการคร้ังตอไป 

สัมฤทธิ์ผล สรุปโครงการ ปญหา และอุปสรรคระหวาง
การดําเนินกิจกรรม 

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)   
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน สัมฤทธิ์ผล แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 
2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดําเนินงาน อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 

ยังไมมีการดําเนินงาน - 

3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน สัมฤทธิ์ผล ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมและผูจัดกิจกรรม 

4) มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) และจัดสงใหสภาผูแทนนิสิต
ภายในเวลาที่กําหนด 

ยังไมมีการดําเนินงาน - 

4. มาตรฐานดานการพัฒนาปรับปรุง (A)   
1) มีการจัดทําแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

สัมฤทธิ์ผล สรุปโครงการ ปญหา และอุปสรรคระหวาง
การดําเนินกิจกรรม 

2) มีการสงแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ใหสภาผูแทนนิสิตภายใน
เวลาที่กําหนด 

ยังไมมีการดําเนินงาน - 

5. มาตรฐาน 5 ส.   
1) มีกลไกในการดําเนินกิจกรรม 5 ส. ยังไมมีการดําเนินงาน - 
2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอยางนอย 3 ส. แรก เปนประจํา
และสม่ําเสมอ 

ยังไมมีการดําเนินงาน - 
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เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ   
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน และมีการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

สัมฤทธิ์ผล การพิจารณางบประมาณในแตละโครงการ
โดยอาจารยและเจาหนาที่ภายในคณะ 

2) มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และสินทรัพยของชมรม/สโมสรทุก
ประเภท 

อยูระหวางการดําเนินงาน รายงานคาใชจายตอหัวของแตละโครงการที่
จัดโดยสโมสรนิสิตฯ 

3) มีการจัดสงรายงานทางการเงินใหผูที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด ยังไมมีการดําเนินงาน - 
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แบบรายงานแผนและผลการดําเนินงานองคกรกิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 
(ช่ือองคกรกิจกรรมนิสิต) 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผน/ผล วันท่ีจัดโครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
1 โครงการปองกันภัยใกลตัว แผน 15 ธ.ค.62 1.ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 
2.ผูเขารวมโครงการไดรับ
ประโยชนในระดับมากขึ้นไป 

คาเฉลี่ย >4.00 
 
รอยละ 80 
 

50,000 บรรล ุ

ผล 20 ธ.ค.62 1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 
2.ผูเขารวมโครงการไดรับ
ประโยชนในระดับมากขึ้นไป 

คาเฉลี่ย 4.12 
 
รอยละ 82 
 

45,000 

2 โครงการปลูกผักในบานไรสารพิษ แผน  15 ม.ค.63 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2.ระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดในระดับ
มาก 

รอยละ 80 
รอยละ 80 

30,000 ไมบรรล ุ

ผล 15 ม.ค.63 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2.ระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดในระดับ
มาก 

รอยละ 80 
รอยละ 75 

30,000 

3 โครงการปนรักใหนอง แผน 20 ก.พ.63 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80 
รอยละ 80 
 

20,000 - อยูระหวางดําเนินงาน 
- ไมไดจัดโครงการ 
เน่ืองจากโรงเรียนใน
พ้ืนที่จัดกิจกรรมนํ้าทวม ผล     

 

ตัวอยาง 


