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         หนังสือรายงานประจําป� พ.ศ. 2564 กองกิจการนิสิตฉบับน้ี เป�นการรวบรวมผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต

10 ป� (พ.ศ. 2560 - 2569) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� โดยการบริหารจัดการภายในหน�วยงาน ซ่ึงประกอบด�วย

6 งาน ดังน้ี งานบริการและสวัสดิการ งานหอพัก งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน

งานธุรการ และงานกิจกรรมนิสิต

         วัตถุประสงค�ในการจัดทําหนังสือรายงานประจําป�กองกิจการนิสิตฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอผลการ

ดําเนินงานของกองกิจการนิสิต ท้ังด�านการบริหารจัดการและพัฒนาองค�กร ด�านการบริการนิสิต และด�านการ

พัฒนานิสิต ตลอดจนการดําเนินงานท่ีสอดคล�องตามยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เป�าหมายการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป� (พ.ศ. 2560 - 2569) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในรอบป�งบประมาณ 2564  ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 

30 กันยายน 2564 เพ่ือนํามาวิเคราะห�เป�นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต�อไป

          กองกิจการนิสิตขอขอบพระคุณคณะผู�บริหาร บุคลากรกองกิจการนิสิต ตลอดจนผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุก

ท�านท่ีมีส�วนร�วมในการดําเนินงานต�าง ๆ จบประสบความสําเร็จลุล�วไปด�วยดี

                                                

                                                                                       กองกิจการนิสิต สํานักงานมหาวิทยาลัย

                                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร�

                                                                                                           พ.ศ. 2564
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เป�นหน�วยงานของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการ แบ�งส�วน

ราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2519 เม่ือวันท่ี16 พฤศจิกายน

2519 กองกิจการนิสิต มีหน�าท่ีดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมนิสิต ตลอดจนการจัดให�มี

บริการ และสวัสดิการแก� นิสิตในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือช�วยให�นิสิตมีความพร�อมในการศึกษา

เล�าเรียน และเพ่ือพัฒนานิสิตให�เป�นบุคคลท่ี สมบูรณ� ท้ังทางด�านวิชาชีพสติป�ญญา สังคม

อารมณ� ร�างกายและจิตใจ เพ่ือท่ีจะได�เป�นพ้ืนฐานท่ีดี ในการนํา ความรู�ไปใช�เป�นประโยชน�แก�

วิชาชีพได�อย�างเต็มท่ี ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

กอง กิจการ นิ สิต

 พัฒนานิสิต ปลูกจิตสํานึก ระลึกคุณธรรม ช้ีนําคุณภาพชีวิต   

ป รัชญา   

กองกิจการนิสิตเป�นหน�วยงานท่ีสามารถดําเนินภารกิจด�านการจัดบริการและสวัสดิการ

ให�แก�นิสิตใน ระดับท่ีได�มาตรฐาน ส�งเสริมกิจกรรมนิสิตเพ่ือเอ้ืออํานวยต�อการสร�าง

เสริมประสบการณ� การเรียนรู�แก�นิสิต และการจัดการโครงการพัฒนานิสิตได�สนอง

ตอบต�อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย 

วิ สั ย ทัศน�  

      1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพ่ือช�วยเสริมสร�างความพร�อมแก�นิสิตในการ

ศึกษาเล�าเรียน ตลอดจน ช�วยเหลือและบรรเทาป�ญหาให�แก�นิสิต  

      2. ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต เพ่ือให�เป�นกลไกสําคัญในการเสริม

สร�าง ประสบการณ�พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติป�ญญา

ตลอดจนเพ่ือให�เป�นหน�วยงาน ปฏิบัติการทางวิชาการสําหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ  

      3. จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือช�วย

เสริมสร�างให�นิสิตถึง พร�อมซ่ึงความสมบูรณ�ท้ังทางด�านความคิด สติป�ญญา ทักษะ

สังคม อารมณ�ร�างกาย คุณธรรม และ จริยธรรม ค�านิยมประชาธิปไตย จิตสํานึกเพ่ือ

ส�วนรวม 

ภาร กิจ

 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

สถาน ท่ี ต้ั ง  

02-118-0150 ถึง 9

เ บอร� ติ ดต� อ   

02-118-0169

โ ทรสาร    

 saku@ku.ac.th    

E-MAIL   

ปรัชญา วิสัยทัศน� ภารกิจ
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ผู� บ ริห ารมหา วิทยา ลัยด� าน กิ จการ นิ สิต
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กองกิจการนิสิต

โครงสร� า ง ง านภาย ในกอง กิจการ นิ สิต

งานกิจกรรมนิสิต

งานธุรการ

งานแนะแนว
และจัดหางาน

งานบริการ
และสวัสดิการ

งานหอพัก

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

งานบริการ
และสวัสดิการ

การดูแลนิิสิตด�านทุนการศึกษา กองทุนเงินให�กู� ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) การเรียนวิชา
ทหาร และกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ

นิสิต

การดูแลด�านการจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพ่ือให�เป�นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
รวมถึงการดูแลนิสิตให�ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับของมหาวิทยาลัย

งานธุรการ การดูแลด�านงานธุรการและบริหารงานบุคคล การเงินและแผนงานงบประมาณ งาน
พัสดุ งานประชาสัมพันธ�และสารสนเทศ รวมถึงการประกันคุณภาพของกองกิจการนิสิต

งานหอพัก การดุแลนิสิตด�านหอพักนิสิต การดูแลความเรียบร�อยของอาคารกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีอยู�ใน
ความดูแลของกองกิจการนิสิต

งานแนะแนว
และจัดหางาน

 

การดูแลนิสิตด�านส�งเสริมสุขภาวะนิสิตและให�คําปรึกษา การบริการนิสิตพิเศษ การส�ง
เสริมอาชีพและจัดหางาน การดูแลศิษย�เก�าสัมพันธ�และแนะแนวการศึกษาต�อ

งานกิจกรรม
นิสิต

การส�งเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลองค�กรกิจกรรมนิสิต รวมถึงกลุ�มชมรมนิสิตต�าง ๆ
ให�บรรลุตามวัตถุประสงค� 

กองกิจการนิสิต ประกอบด�วย 6 งาน ดังนี้
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ผลการดําเนินงานกองกิจการนิสิตด�านต�าง ๆ

ประจําป� พ.ศ. 2564

ข�อมูลผลการดําเนินงานแบ�งเป�น 6 ด�าน ดังน้ี                                                    

              - การให�บริการด�านทุนการศึกษา 

              - การให�บริการด�านค�ารักษาพยาบาล 

              - การให�บริการด�านหอพักนิสิต

              - การให�บริการแด�านสุขภาวะนิสิต  

              - การให�บริการแก�นิสิตพิเศษ 

              - สถิติต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับนิสิต
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ยอดรวมของทุนการศึกษาทุกประเภทท่ีมอบให�แก�นิสิต ประจําป�การศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน 19,186 ทุน

เป�นจํานวนเงินรวม 116,820,083 บาท 

การให�บริการด�านทุนการศึกษา 
 ทุ นการ ศึกษา

ผลการดําเนินงานภาพรวม

จํานวนทุนการศึกษา

โดยรวม จําแนกตาม

ประเภททุนการศึกษา

ประจําป�การศึกษา

2563

จํานวนทุนการศึกษา

โดยรวม จําแนกตาม

วิทยาเขต ประจําป�

การศึกษา 2563
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รายละเอียดจํานวนทุนการศึกษาแนกตามวิทยาเขต ประจําป�การศึกษา 2563

 ทุ นการ ศึกษา

     ทุนอุดหนุนการศึกษาแก�นิสิตท่ีผ�านส�วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ป�การศึกษา 2563

รวมท้ังส้ิน 841 ทุน เป�นจํานวนเงินรวม 17,254,500 บาท 

2 . 1

     ทุนยกเว�นค�าธรรมเนียม ป�การศึกษา 2563 จําแนกตามวิทยาเขต รวมท้ังส้ิน 3,996 ทุน 

เป�นจํานวนเงินรวม 34,916,452 บาท

2 . 2
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รายละเอียดจํานวนทุนการศึกษาจําแนกตามวิทยาเขต ประจําป�การศึกษา 2563

 ทุ นการ ศึกษา

     จํานวนทุนพัฒนานิสิตของคณะ ป�การศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน 13,774 ทุน เป�นจํานวนเงินรวม

54,099,961 บาท

2 . 3

     จํานวนทุนแหล�งอ่ืนของคณะ ป�การศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน 605 ทุน จํานวนเงินรวม 10,549,170 บาท
2 . 4
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จํานวนนิสิตและ

จํานวนเงินท่ีนิสิตกู�ยืม

จําแนกตามลักษณะ

ของกองทุน กยศ.

ประจําป�การศึกษา

2563 

 กอง ทุน เ งิ น ให� กู� ยื ม เ พ่ื อการ ศึกษา  (กยศ . )

ผลการดําเนินงานภาพรวม

ยอดรวมของกองทุนเงินให�กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ท่ีให�บริการแก�นิิสิต ป�การศึกษา 2564 

รวมท้ังส้ิน 11,331 คน เป�นจํานวนเงินรวม 641,433,673 บาท (ข�อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565)

รายละเอียดจํานวนกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จําแนกตามวิทยาเขต ป�การศึกษา 2564
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สาเหตุการเจ็บป�วยของนิสิตมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก� 1. อาหารเป�นพิษ 2. ล่ืนล�ม และ 3. สัตว� 

  การให�บริการด�านค�ารักษาพยาบาล
  กอง ทุนส วัส ดิภาพ นิ สิต  (บาง เ ขน )

ผลการดําเนินงานภาพรวม

ยอดรวมกองทุนสวัสดิภาพนิสิต (บางเขน) ท่ีนิสิตได�รับความช�วยเหลือด�านค�ารักษาพยาบาล 

ป�การศึกษา 2563  รวมท้ังส้ิน 1,226 คน เป�นจํานวนเงินรวม 4,300,318 บาท  
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1



 การให�บริการด�านหอพักนิสิต 
  หอ พัก นิ สิต

ผลการดําเนินงานภาพรวม

ในป� 2564 หอพักสามารถรองรับการเข�าพักของนิสิตได�รวม 4,814 คน โดยท่ีมีนิสิตเข�าพักรวม

จํานวน 3,399 คน 

  

จํานวนเต็มของนิสิตท่ี

หอพักรองรับได� เทียบกับ

จํานวนนิสิตท่ีเข�าพักในป�

2564

1

จํานวนนิสิตหอพักใน

เทียบกับจํานวนนิสิต

หอพัก ซ.พหลโยธิน 45

2
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 การให�บริการด�านสุขภาวะนิสิต
 
 

 ก าร ให� คําป รึกษา เ ชิ ง จิต วิทยา  

ผลการดําเนินงานภาพรวม

ในป�งบประมาณ 2564 มีผู�เข�ารับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จาก KU Happy Place Center

รวมจํานวน 898 คน 

  

จํานวนผู�เข�ารับบริการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาจําแนก

ตามสถานภาพผู�รับบริการ

1

จํานวนผู�เข�ารับบริการ

จําแนกตามช�องทางท่ี

ผู�รับบริการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาเลือกปรึกษา

2
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 การให�บริการด�านสุขภาวะนิสิต
 
 

 ก าร ให� คําป รึกษา เ ชิ ง จิต วิทยา  

ประเด็นป�ญหาท่ีผู�รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขอรับคําปรึกษามากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก�

 1. ป�ญหาด�านการเรียน 2. ป�ญหาด�านสัมพันธภาพ/ความรัก และ 3. ป�ญหาส�วนตัว

3
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การให�บริการแก�นิสิตพิเศษ 
 
 

ด� านการ ศึกษาแล ะการ ใช� ชี วิ ต ใน ร้ั วมหา วิทยา ลัย

วิทยาเขตท่ีมีนิสิตพิเศษอยู�ในการดูแลมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก� 

1.วิทยาเขตบางเขน 2. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และ3.วิทยาเขตศรีราชา

1
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ผลการดําเนินงานภาพรวม

ในป�งบประมาณ 2564 มีนิสิตพิเศษระดับปริญญาตรีท่ีได�รับการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ในด�านการศึกษาและการใช�ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย รวมจํานวน 157 คน 
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แหล�งที่ได�รับความช�วย

เหลือด�านต�าง ๆ ที่

เกี่ยวข�องกับนิสิตพิเศษ

มากที่สุด 3 อันดับแรก

ได�แก�

1. นิสิตพิเศษ 

2. ผู�ปกครองนิสิต

3. นิสิตอาสา/เพื่อร�วม

ภาควิชาและชั้นเรียน

3

ลักษณะความบกพร�องทางร�างกายของนิสิตพิเศษมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก�

1. ด�านจิตใจ/พฤติกรรมอารมณ� 2. ด�านกาย/การเคล่ือนไหว และ3. ออทิสติก 

2

การให�บริการแก�นิสิตพิเศษ 
 
 

ด� านการ ศึกษาแล ะการ ใช� ชี วิ ต ใน ร้ั วมหา วิทยา ลัย
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แนวทางการให�ความ

ช�วยเหลือนิสิตพิเศษ

มากท่ีสุด 3 อันดับแรก

ได�แก� 

1. ให�คําปรึกษาแนะนํา

ข�อมูลต�าง ๆ

2. วางแผนการลง

ทะเบียนแก�นิสิต

3. ประเมินและติดตาม

นิสิตในดานการเรียน

และอ่ืน ๆ

4

การให�ความช�วยเหลือ

ดูแลและติดตามนิสิต

พิเศษ ในช�วง

สถานการณ�การแพร�

ระบาดเช้ือไวรัส

COVID – 19

5

การให�บริการแก�นิสิตพิเศษ 
 
 

ด� านการ ศึกษาแล ะการ ใช� ชี วิ ต ใน ร้ั วมหา วิทยา ลัย
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การให�บริการแก�นิสิตพิเศษ 
 
 

ด� านการ ศึกษาแล ะการ ใช� ชี วิ ต ใน ร้ั วมหา วิทยา ลัย

จํานวนนิสิตพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2563 รวมจํานวน 26 คน จําแนกตามลักษณะ

ความบกพร�องทางร�างกาย

6
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  สถิติต�าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับนิสิต

จํานวนนิสิตดีเด�น ประจํา

ป�การศึกษา 2563 รวม

จํานวน 230 คน จําแนก

ตามประเภทรางวัล 

มากท่ีสุด 3 อันดับแรก

ได�แก�

1. ด�านความประพฤติ 

2. ด�านกิจกรรมเสริม

หลักสูตร

3. ด�านความคิด

สร�างสรรค�และนวัตกรรม

1

จํานวนนิสิตดีเด�น ประจํา

ป�การศึกษา 2563

จําแนกตามคณะ 

มากที่สุด 3 อันดับแรก

ได�แก�

1 คณะวิศวกรรมศาสตร� 

2 คณะบริหารธุรกิจ

3 คณะสังคมศาสตร� 

และคณะสถาป�ตกรรม

ศาสตร�

2
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  สถิติต�าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับนิสิต

จํานวนองค�กรกิจกรรม

นิสิต รวมจํานวน 96 ชมรม

จําแนกตามประเภทของ

องค�กร

มากท่ีสุด 3 อันดับแรก

ได�แก�

1. ชมรมกีฬา 

2. ชมรมศิลปวัฒนธรรม

3. สโมสรนิสิต และชมรม

บําเพ็ญประโยชน�

3

4

จํานวนการใช�เงินบํารุงกิจกรรมนิสิตขององค�กรกิจกรรมนิสิต ป�การศึกษา 2563 (ระหว�าง มิ.ย. 63 -พ.ค. 64)

รวมจํานวน 2,992,697 บาท จําแนกตามประเภทขององค�กร
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  สถิติต�าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับนิสิต

5

จํานวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน ประจําป�การศึกษา 2563 – 2564 ท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต     

 รวมจํานวน 113 คน จําแนกตามประเภทการกระทําผิดวินัยนิสิต 



  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564
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ในป�งบประมาณ 2564 กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�

การพัฒนานิสิต 10 ป� กองกิจการนิสิต ท้ัง 9 แผนงาน ประจําป�งบประมาณ 2565 จํานวนรวม 51 โครงการ

โดยมีค�าใช�จ�ายในการจัดโครงการรวม 2,031,517.25 บาท  

ผลการดําเนินงานภาพรวม



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการในวันท่ี 6 ก.พ. 64 รูปแบบออนไลน� โดยวิทยากรให�ความรู�ทางโภชนาการแก�นิสิตท่ีเข�าร�วม

โครงการ พร�อมท้ังให�นิสิตลงมือทําอาหารเพ่ือนําไปบริจาคด�วยตนเองและนําอาหาร เคร่ืองด่ืมและขนม ไปบริจาค

ท่ีสถานสงเคราะห�ในวันท่ี 13 ก.พ. 64 ณ บ�านภูมิเวท อ.ปากเกร็ด โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 97 คน

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

 การสร�างสรรค�และเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ด�วยศาสตร� แห�งแผ�นดิน 

เพ่ือพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกให� เกิดความย่ังยืน จํานวนรวม 10 โครงการ อาทิ
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ตัวอย�างการจัดโครงการพัฒนานิสิต ประจําป�งบประมาณ 2564 แบ�งตามยุทธศาสตร�การพัฒนานิสิต 10 ป�

จําแนกตามแแผนงาน ดังน้ี

 

แผนงานท่ี 1

 

โครงการป�นรักสู�น�อง ครั้งที่ 1/64 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          

          จัดโครงการคร้ังท่ี 1 ระหว�างวันท่ี 7 ก.พ. - 31 มี.ค. 64 และคร้ังท่ี 2 ระหว�างวันท่ี 1-31 พ.ค. 64 โดย

นิสิตเป�นผู�ออกแบบและทํากิจกรรมจิตอาสาด�วยตนเอง ณ สถานท่ีท่ีนิสิตสะดวก โดยผลลัพธ�ของโครงการจะ

ประกอบด�วยกิจกรรมอาสาของนิสิตหลากหลายรูปแบบ เช�น ทําความสะอาด เก็บขยะ ปลูกต�นไม� ให�อาหารสัตว�

บริจาคส่ิงของ เล้ียงอาหาร ช�วยเหลือคนตาบอด ช�วยวัดอุณหภูมิในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ โดยมีผู�เข�าร�วม

โครงการจํานวนรวม 1,986 คน
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โครงการฤดูแบ�งป�น ฤดูกาลที่ 1 และฤดูกาลที่ 2 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

           จัดโครงการเพ่ือช�วยเหลือนิสิต บุคลากร และประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ�โควิด-19 

ด�วยการจัดส�งชุดช�วยเหลือผู�ป�วย KU HELP HEALTH จํานวน 132 ชุด และสนับสนุนงบประมาณโครงการ

นิสิต KU อาสาสู�โควิด ช�วยเหลือชุมชนท่ีได�รับผลกระทบท่ัวประเทศจํานวน 26 โครงการ อาทิ
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โครงการ KU พารอดตามนโยบายกระทรวง อว. 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564
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โครงการ KU พารอดตามนโยบายกระทรวง อว. 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



รายงานประจําป�กองกิจการนิสิต พ.ศ. 2564 |หน�า 29

โครงการ KU พารอดตามนโยบายกระทรวง อว. 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการวันท่ี 26 มิ.ย. 64 รูปแบบออนไลน� โดยวิทยากรบรรยายให�ความรู�เก่ียวกับการรู�จักตนเอง

และการต้ังเป�าหมาย มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการสร�างนิสัยคิดบวกและการกําหนด KPI ให�ชีวิต โดยมีผู�เข�าร�วม

โครงการ 1,240 คน    

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

 การสร�างระบบเพ่ือการพัฒนานิสิตด�านการสร�างสรรค�นวัตกรรม จํานวนรวม 7 โครงการ อาทิ
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แผนงานท่ี 2

 

  โครงการ KU Smart for Success 

กิจกรรม Positive Thinking & Self-Motivation

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการในวันท่ี 19 พ.ค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยวิทยากรบรรยายให�ความรู�เก่ียวกับนิยามและ

ความแตกต�างของเงินและการเงิน ,การต้ังเป�าหมายและวางแผนทางการเงิน – ต�อยอดเงินด�วยเงิน , ความ

สําคัญของลงทุน และประเภทของการลงทุน โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 1,825 คน 
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  โครงการเส�นทางสู�อาชีพและการเป�นผู�ประกอบการ 

กิจกรรม Smart Project (เสวนาเรื่องเงิน (ไม�ลับ) ฉบับนัก (เริ่ม) ลงทุน)

 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการในวันท่ี 8 มค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยวิทยากรบรรยายให�ความรู�เก่ียวกับการเขียนแผน

ตลาดอย�างง�ายและเทคนิคการสร�างแบรนด�สินค�าและร�านค�า เพ่ือให�นิสิตได�เรียนรู�การเขียนแผนตลาดอย�างง�าย

เทคนิคการสร�างแบรนด�สินค�าและร�านค�า การส่ือสารการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ�ร�านค�า และสามารถนําไป

ประกอบอาชีพ โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 100 คน 
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 โครงการเส�นทางสู�อาชีพและการเป�นผู�ประกอบการ 

กิจกรรมเสริมทักษะสร�างอาชีพ “กลยุทธ�สุดป�ง ขายให�ดังแบบโปร”

 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการในวันท่ี 24 มิ.ย.64 รูปแบบถ�ายทอดสดออนไลน�และเผยแพร�คลิปวีดิโอผ�านเฟสบุ�ค จํานวน

3 คลิป ได�แก� TOP 9 IN KU / 8+1 WORDS FOR KU 81 / HAPPY CLASS BY HAPPY PLACE CENTER

โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 6,584 คน    

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

 การพัฒนาทักษะทางป�ญญา เพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคมของการเป�นพลเมืองโลก 

จํานวนรวม 9 โครงการ อาทิ
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แผนงานท่ี 3

 

  โครงการก�าวแรกสู�ศาสตร�แห�งแผ�นดิน

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างเดือน มี.ค. – พ.ค. 64 รูปแบบออนไลน� จํานวนรวม 24 ช่ัวโมงในการเรียน โดยอาจารย�

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร� มก. ให�ความรู�นิสิตเร่ืองการใช�ภาษาจีนเบ้ืองต�น โดยมีผู�เข�าร�วม

โครงการจํานวน 58 คน
 

 

 

 

 

สนับสนุน SDGS: 
           

          จัดโครงการระหว�างวันที 29 - 30 พ.ค. และ 5 - 6 ก.ค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยวิทยากรบรรยายความรู�

แก�นิสิตเก่ียวกับเน้ือหาและแนวทางการสอบวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาคก.) ของ สนง.คณะกรรมการ

ข�าราชการพลเรือน (ก.พ) โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการประกอบด�วยนิสิตเก�าและนิสิตป�จจุบันรวม 3,555 คน
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โครงการอบรมภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร

โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ของสํานักงานข�าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการในวันท่ี 27 ส.ค.64รูปแบบเสวนาออนไลน�ร�วมกับ YOUTUBER ช่ือดังเพ่ือให�นิสิตเกิดแรงบันดาล

ใจในการสร�างสรรค�เน้ือหาและจัดทําช�อง YOUTUBE ของตนเอง เพ่ือสร�างรายได�เสริม โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการ

จํานวน 2,559 คน
 

 

 

 

 

สนับสนุน SDGS: 
           

          จัดโครงการในวันท่ี 16 พ.ค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยวิทยากรบรรยายให�ความรู�ให�แก�นิสิตเก่ียวกับเทคนิค

การสัมภาษณ�งานโดยใช�ภาษาอังกฤษ และทดลงฝ�กปฏิบัติ โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 258 คน 
 

โครงการ KU Smart For Success 

กิจกรรมเพิ่มความมั่นใจสัมภาษณ�งาน (ภาษาอังกฤษ) อย�างไร ให�ได�ชัวร�

 

 

โครงการ KU Tuber
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  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างเดือน ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 ณ หอพักกฤษณา ซอยพหลโยธิน 45 โดยจัดให�มี

พยาบาลพิเศษประจําหอพัก เพ่ือดูแลนิสิตท่ีมีอาการเจ็บป�วยหรือบาดเจ็บในอาการท่ีไม�รุนแรง ได�รับคําแนะนํา

ยารักษา และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นในวิธีท่ีถูกต�อง โดยมีผู�ใช�บริการจํานวน 140 คน    

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

การส�งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางกาย เพ่ือสุขภาพท่ีดี จํานวนรวม 1 โครงการ อาทิ
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แผนงานท่ี 4

 

  โครงการพยาบาลพิเศษประจําหอพักซอยพหลโยธิน 45

 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างวันท่ี 9 – 23 ก.พ. 64 รูปแบบออนไลน� ภายใต�ช่ือ KU HAPPY FAIR 2021 ประกอบ

ด�วย 6 กิจกรรม ได�แก�

1. กิจกรรม CARE & SHARE ดูแลกันแบ�งป�นกําลังใจสู�ภัยโควิด : วิทยาลัยบูรณาการศาสตร� (WEBEX) โดยมี

ผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 34 คน

2. กิจกรรม เทคนิคการดูแลความสัมพันธ�ในวิกฤตโควิด-19 (ZOOM) โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 113 คน

3. กิจกรรม เทคนิคการจัดการ “ภาวะซึมเศร�า” และ “ความวิตกกังวล” ในเด็กและวัยรุ�น (ZOOM)

โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 192 คน

4. กิจกรรม วัยรุ�นกับ “โรคซึมเศร�า” และ “การฆ�าตัวตาย” (WEBEX) โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 589 คน

5. กิจกรรม การจัดการความเครียดด�วยเทคนิค CBT (WEBEX) โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 228 คน

 6. กิจกรรม CARE &SHARE ดูแลกันแบ�งป�นกําลังใจสู�ภัยโควิด : วิทยาศาสตร� (WEBEX) โดยมีผู�เข�าร�วม

โครงการจํานวน 21 คน

    

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

การสร�างภูมิคุ�มกันทางจิตใจให� นิสิตมีความสามารถปรับตัวและมีความสุข จํานวนรวม 6 โครงการ

อาทิ
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แผนงานท่ี 5

 

  โครงการสร�างเครือข�าย เพื่อส�งเสริมและป�องกันป�ญหาสุขภาพจิต 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างวันท่ี 23 มี.ค. – 8 เม.ย. 64 ณ บริเวณหอพักและพ้ืนท่ีอ�านหนังสือ KU HAPPY

PLACE CENTER โดยผู�บริหารกองกิจการนิสิตและทีมผู�จัดโครงการ ได�จัดกิจกรรมแจกนมเกษตรและให�กําลังใจ

นิสิตในช�วงการสอบปลายภาคแก�นิสิตจํานวน 1,768 คน 
 

 

 

 

 

 

สนับสนุน SDGS: 

           

         จัดโครงการระหว�างวันท่ี 1-31 พ.ค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยให�นิสิตโพสต�ส�งกําลังใจให�เพ่ือน หรือ

ครอบครัวผ�านทาง FACEBOOK หรือ INSTAGRAM ของตนในช�วงสถานการณ�โควิด-19 โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการ

จํานวน 685 คน
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  โครงการแบ�งป�นสร�างกําลังใจในช�วงสอบ  

 โครงการเสริมสัมพันธ�สร�างกําลังใจ

  

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการในเดือน ธ.ค.63 โดยมีนิสิตส�งผลงานเข�าประกวดประเภท POSTER จํานวน 39 ผลงาน ได�รับ

รางวัลจํานวน 5 ผลงาน และส�งผลงานเข�าประกวดประเภทวิดีโอ จํานวน 3 ผลงาน ได�รับรางวัลจํานวน 3 ผลงาน

โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 42 คน

    

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

การส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร�างบัณฑิตสู�ความเป�นพลเมืองโลก จํานวนรวม 10 โครงการ

อาทิ
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แผนงานท่ี 6

 

  โครงการประกวดสื่อรณรงค�วินัยนิสิต 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างวันท่ี 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยเผยแพร�ข�อมูลความรู� พ.ร.บ. ความ

เท�าเทียมระหว�างเพศ พ.ศ. 2558 จากภาพ INFOGRAPHIC และ พ.ร.บ.ฉบับเต็มแก�นิสิตและให�นิสิตร�วมตอบ

คําถามวัดความรู�ความเข�าใจ ผ�านช�องทางออนไลน� โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 3,790 คน

    

 

 

 

 

 

 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยเผยแพร�ส่ือรณรงค�และจัดกิจกรรมให�ความ

รู�เก่ียวกับโทษของส่ิงเสพติด พร�อมให�นิสิตเชิญชวนผู�อ่ืนไม�ให�ข�องเก่ียวกับส่ิงเสพติดผ�านส่ือออนไลน� โดยมีผู�เข�า

ร�วมโครงการจํานวน 2,469 คน
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 โครงการส�งเสริมความเท�าเทียมระหว�างเพศ  

โครงการรณรงค�วันต�อต�านสิ่งเสพติดโลก

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างระหว�างเดือน พ.ค. 64 รูปแบบออนไลน� โดยเผยแพร�ส่ือรณรงค�ออนไลน� และให�ความรู�

เก่ียวกับโทษและพิษภัยของบุหร่ี เน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลก พร�อมท้ังมีเกมให�นิสิตตอบคําถามผ�านช�องทางออนไลน�

ระหว�างวันท่ี 1 - 31 พ.ค. 64 โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 1,163 คน 
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  โครงการรณรงค�วันงดสูบบุหรี่โลก

  

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 
           

          จัดโครงการในวันท่ี 23 ต.ค. 63 ณ ลานพระบรมรูปทรงม�า โดยนิสิตได�ร�วมวางพวงมาลา เพ่ือแสดงความ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 47 คน

    
 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

 

สนับสนุน SDGS: 
           

          จัดโครงการระหว�างวันท่ี 1 มี.ค. – 20 พ.ค. 64 รูปแบบออนไลน� เพ่ือให�นิสิตได�เรียนรู�เก่ียวกับศิลป

วัฒนธรรมภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีตนเองสนใจและนิสิตสามารถถ�ายทอดความรู�ผ�านเทคโนโลยีอย�างสร�างสรรค� โดยมี

ผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 20 คน 

    

 

 

 

 

 

การส�งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พร�อมท้ังการเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม จํานวนรวม 3 โครงการ

อาทิ
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แผนงานท่ี 7

 

  โครงการวางพวงมาลา 23 ตุลาคม

 

โครงการเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมภูมิป�ญญาท�องถิ่น 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          จัดโครงการระหว�างวันท่ี 24 มิ.ย. – 30 ก.ย. 64 รูปแบบออนไลน� โดยการจัดต้ังศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ

ของมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมร�องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน�องใหม�ขององค�กรกิจกรรมนิสิต

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือให�การดําเนินกิจกรรมร�องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน�องใหม�ขององค�กร

กิจกรรมนิสิต ป�การศึกษา 2564 เป�นไปอย�างเรียบร�อยและสร�างสรรค�

    

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก.  360 ํ

การเสริมสร�างและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิต 

จํานวนรวม 5 โครงการ อาทิ
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แผนงานท่ี 8

 

โครงการจัดตั้งศูนย�ประสานกิจกรรมนิสิต

สอนน�องร�องเพลงและรับน�องใหม� ป� 2564 

 

  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



 

สนับสนุน SDGS: 

           

          การดําเนินการจัดสภาพแวดล�อมเพ่ือรองรับนิสิตพิเศษจากคณะต�าง ๆ ท่ีตอบรับในโครงการรับนิสิตพิเศษ

เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2565 จํานวน 12 คณะ มีคณะให�ข�อมูลตอบกลับมาจํานวน 9 คณะ โดย

พ้ืนท่ีท่ีนิสิตต�องการให�อํานวยความสะดวก ได�แก� ห�องท่ีเป�นพ้ืนท่ีส�วนตัวในการให�คําปรึกษาโดยนักจิตวิทยา พ้ืนท่ี

ในการน่ังอ�านหนังสือและจัดกิจกรรมเสริมความรู�และทักษะอาชีพ รวมถึงป�ายแสดงสถานท่ีต้ังท่ีเห็นได�อย�างชัดเจน    

 

 

 

 

 

การสํารวจด�านกายภาพและความพร�อมของสถานที่

ในการให�บริการนิสิตพิเศษ
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  โครงการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนานิสิต 10 ป�  
ประจําป�งบประมาณ 2564



ผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพ แห�ง มก. 
QAKU คร้ังท่ี 15 ประจําป�  2564 

  
ผลงานท่ี 5 : ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก. แบบ 360ํผลงานท่ี 5 : ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก. แบบ 360ํ  

รายงานประจําป�กองกิจการนิสิต พ.ศ. 2564 |หน�า 45



ผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพ แห�ง มก. 
QAKU คร้ังท่ี 15 ประจําป�  2564

 
 ผลการดําเนินงานโดยรวม

กองกิจการนิสิตได�ร�วมส�งผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� QAKU

คร้ังท่ี 15 ประจําป� 2564 จํานวน 5 ผลงาน โดยผลงาน “กิจกรรมยุคใหม� ใส�ใจทุกสถานการณ�” 

ได�รับรางวัลดีเย่ียมและได�รับเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท จากการประกวดคร้ังน้ี
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ผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพ แห�ง มก. 
QAKU คร้ังท่ี 15 ประจําป�  2564 

  
ผลงานท่ี 1 : กิจกรรมยุคใหม�ใส�ใจทุกสถานการณ�ผลงานท่ี 1 : กิจกรรมยุคใหม�ใส�ใจทุกสถานการณ�  
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ผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพ แห�ง มก. 
QAKU คร้ังท่ี 15 ประจําป�  2564

  
ผลงานท่ี 2 : กายปลอดภัย ใจเป�นสุข ด�วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตผลงานท่ี 2 : กายปลอดภัย ใจเป�นสุข ด�วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต  
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ผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพ แห�ง มก. 
QAKU คร้ังท่ี 15 ประจําป�  2564 

  
ผลงานท่ี 3 : ระบบแจ�งซ�อมสาธารณูปโภค งานหอพัก กองกิจการนิสิตผลงานท่ี 3 : ระบบแจ�งซ�อมสาธารณูปโภค งานหอพัก กองกิจการนิสิต  
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ผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพ แห�ง มก. 
QAKU คร้ังท่ี 15 ประจําป�  2564

  
ผลงานท่ี 4 : การพัฒนาระบบนัดหมาย การปรึกษาออนไลน�ผลงานท่ี 4 : การพัฒนาระบบนัดหมาย การปรึกษาออนไลน�  

รายงานประจําป�กองกิจการนิสิต พ.ศ. 2564 |หน�า 50



ผลงานเข�าประกวดผลงานคุณภาพ แห�ง มก. 
QAKU คร้ังท่ี 15 ประจําป�  2564 

  
ผลงานท่ี 5 : ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก. แบบ 360ํผลงานท่ี 5 : ระบบการดูแลช�วยเหลือนิสิต มก. แบบ 360ํ  
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ผลการดําเนินงานช�วยเหลือนิสิตในช�วงการแพร�ระบาด
ของโควิด-19 ประจําป�  2564

  
12 กิจกรรม..ทําจากใจ เพ่ือนิสิต KU ป� 256412 กิจกรรม..ทําจากใจ เพ่ือนิสิต KU ป� 2564
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ป�ญหาและอุปสรรค ข�อเสนอแนะ

ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
พร�อมข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
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ด�านการบริหารจัดการและพัฒนาองค�กร 

 

การประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารบนเว็บไซต�

การดําเนินงานของการให�บริการ กยศ. 

การพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรยังไม�สอดคล�อง

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให�นําระบบ Digital
Platform มาใช�ในการให�บริการนิสิต ทําให�

เน่ืองจากอยู�ในสถานการณ� Covid-19 ทําให�รูปแบบ
การดําเนินกิจกรรมมีความจําเป�นต�องปรับเปล่ียน
จากเดิมท่ีสามารถทํากิจกรรมแบบพบหน�า (Onsite)
ก็ไม�สามารถทําได� ทําให�เกิดความยากในการเข�าถึง
กลุ�มนิสิตเป�าหมายและการประเมินผลกิจกรรม 

        ยังไม�เป�นป�จจุบัน และการค�นหาข�อมูลท่ีต�องการ
        บนเว็บไซต�ค�อนข�างใช�เวลานาน

        เกิดความล�าช�าเน่ืองจากจํานวนผู�กู�ยืมเพ่ิมข้ึน 
        แต�จํานวนเจ�าหน�าท่ีไม�เพียงพอกับการให�บริการ 
        รวมท้ังกระบวนการรับ – ส�งเอกสารมีข้ันตอน
        เพ่ิมข้ึนทําให�เกิดความล�าช�าและเอกสารตกค�าง
        ในบางช�วง

        กับภาระงานเท�าท่ีควร

        กองกิจการนิสิตต�องมีการปรับรูปแบบการทํางาน  
        รวมถึงการหาความรู�เพ่ิมเติมในการนําระบบ
        น้ันมาปรับใช� ซ่ึงป�จจุบันได�พัฒนาการบริการได�
        ในระดับหน่ึงจาก Platform ท่ีให�บริการฟรี 
        ท้ังน้ีหากหน�วยงานมีงบประมาณสนับสนุน
        หรือมีการให�ความรู�เพ่ิมเติมกับบุคลากรก็จะทําให�
        หน�วยงานสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
        การให�บริการได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

  

การปรับปรุงข�อมูลข�าวสารบนเว็บไซต�ให�เป�นป�จจุบัน
อยู�เสมอ และการแสดงผลของข�อมูลบนเว็บไซต�ควร
จัดเรียงให�มีความง�ายต�อการค�นหา

ขอความอนุเคราะห�เจ�าหน�าท่ีภายในงานเดียวกันและ
จากงานอ่ืน ๆ ให�มาช�วยงานในช�วงท่ีนิสิตมาส�ง
เอกสาร เพ่ือลดระยะเวลาการรอคิวของนิสิต เป�ดให�
บริการในช�วง 12.00 – 13.00 น. เพ่ือรองรับจํานวน
นิสิตท่ีพักเท่ียง และเป�ดรับนิสิตช�วยงานเพ่ือช�วย
เหลือในการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต�นก�อนจะส�ง
เอกสารกับเจ�าหน�าท่ี

การจัดระบบและวางตัวบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ี
ให�ตรงตามความสามารถ

 นโยบายการนําระบบ Digital Platform มาใช�ใน
การให�บริการนิสิต ควรพัฒนาอย�างจริงจังและมีการ
ติดตามประเมินผล เช�น การจัดคอร�สอบรม หรือ
สนับสนุนงบประมาณในการส�งบุคลากรเพ่ือไปอบรม
เพ่ิมเติมความรู� หรือสนับสนุนงบประมาณในการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิของ Platform ให�สามารถใช�งานได�อย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ

มีการนําเทคโนโลยีใหม�มาใช�ในองค�กร คือโปรแกรม
ท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน� อีกท้ัง
บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด�านเทคโนโลยี เพ่ือให�
สามารถดําเนินกิจกรรมให�มีความสะดวกและเข�าถึง
กลุ�มเป�าหมายได�ทันต�อการปรับตัวกับสถานการณ�



ป�ญหาและอุปสรรค

ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
พร�อมข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
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การประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารยังไม�ท่ัวถึง ด�วย
กลุ�มเป�าหมายของหน�วยเป�นนิสิตเก�า มก. ท่ีป�จจุบัน
กระจายอยู�ในหลากหลายพ้ืนท่ี เม่ือขาดการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีเหมาะสมและท่ัวถึง ทําให�เกิด

ยังไม�สามารถจัดทําฐานข�อมูลศิษย�เก�าอย�างเป�น
ระบบ เน่ืองจากจําเป�นต�องรอฐานข�อมูลจากกอง
แผนงาน ซ่ึงจะใช�เวลาในการรวบรวมข�อมูลบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาไปแล�วประมาณ 1 ป�ก�อนท่ีจะดําเนิน
การเผยแพร�ลงในเว็บไซต�ของกองแผนงาน ทําให�มี
ช�องว�างระหว�างป�ท่ีหน�วยศิษย�เก�าฯจะไม�มีฐานข�อมูล
นิสิตเก�าท่ีสามารถเข�าถึงได�

บุคลากรส�วนใหญ�ยังมีทักษะไม�มากพอในการ
ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ�ให�มีความทันสมัย 

โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายมหาวิทยาลัยมี
มากข้ึน ส�งผลให�ระยะเวลาในการดําเนินงานต�าง ๆ
กระช้ันชิดและซ�อนทับกัน

หลายโครงการท่ีต�องมีการกํากับดูแลจากผู�บริหาร
โดยตรงเกิดความล�าช�า เน่ืองจากผู�บริหารมีภารกิจ
ท่ีต�องรับผิดชอบหลากหลาย

        ช�องว�างระหว�างนิสิตเก�าและมหาวิทยาลัยในการเกิด
        การทํากิจกรรมร�วมกัน

        และน�าดึงดูดใจแก�นิสิต 

ด�านการบริหารจัดการและพัฒนาองค�กร 

 

ข�อเสนอแนะ

มุ�งดําเนินการด�านการประชาสัมพันธ�ให�มความเข�มข�น
และท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน โดยเร่ิมต�นจากการสร�าง
Cooperate Identity ในการออกส่ือประชาสัมพันธ�
รวมไปถึงทํากิจกรรมและมีการประชาสัมพันธ�อย�าง
สม่ําเสมอ ทําให�ป�จจุบันการประชาสัมพันธ�และส่ือต�างๆ
เร่ิมเข�าถึงนิสิตเก�าและนิสิตป�จจุบันได�มากย่ิงข้ึน โดยดู
ได�จากยอดเข�าถึงของ “FB Page : ศิษย�เก�าสัมพันธ�
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�” ท่ีใช�เป�นช�องทางหลักใน
การประชาสัมพันธ�

หน�วยศิษย�เก�าสัมพันธ�วางรูปแบบของการดําเนินงาน
ใหม� โดยเปล่ียนจากเดิมท่ีจะมุ�งเน�นการเก็บฐานข�อมูล
ของนิสิตเก�า (ต้ังรับ) มาเป�นรูปแบบของการดําเนิน
กิจกรรม (เข�าหา) ทําให�เกิดการปฏิสัมพันธ�กับ
มหาวิทยาลัยได�มากย่ิงข้ึน

การถ�ายทอดความรู� หรือฝ�กอบรมการใช�โปรแกรม

ส�งเสริมให�บุคลากรมีทักษะหลายด�านและมีการสับ
เปล่ียนหมุนเวียนเรียนรู�งานในตําแหน�งอ่ืนนอกเหนือ

การยืดหยุ�นให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�ช�วยผู�บังคับบัญชา
ภายในงานเหล�าน้ันได�ขับเคล่ือนการดําเนินงานให�
สําเร็จลุล�วงทันต�อระยะเวลา

        ท่ีอํานวยความสะดวกในการออกแบบส่ือ
        ประชาสัมพันธ�ให�มีความทันสมัยและน�าสนใจ

       ท่ีตนเองรับผิดชอบท่ีให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีแทนกันได�
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ป�ญหาและอุปสรรค ข�อเสนอแนะ

ด�านการบริการนิสิต 

 

ช�วงโควิด-19 การให�บริการนิสิตทุนการศึกษา
ต�องโอนเงินทุนให�นิสิตซ่ึงในแต�ละวันมีการจํากัด
วงเงินในการถอนเงินและธนาคารท่ีรับโอนจํากัดใน
การเข�าใช�บริการ

เงินทุนการศึกษาท่ีได�รับบริจาค/สนับสนุน 

ความล�าช�าของการย่ืนกู�ยืมเงิน กยศ. ของนิสิต 

ความเข�าใจท่ีคลาดเคล่ือนในบางคร้ังเก่ียวกับข�อมูล
ของการกู�ยืมเงิน กยศ. สําหรับนิสิต – ผู�ปกครอง
เน่ืองจากไม�เคยอยู�ในกระบวนการกู�ยืมมาก�อน

งานหอพักไม�มีช�างซ�อมประจําหน�วยงาน ทําให�
ป�ญหาการซ�อมแซมอุปการณ�ต�าง ๆ ในหอพัก
นิสิตล�าช�า

การส�งเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
อุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิตพิการ เกิดความ
ล�าช�า  เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยและรัฐบาลมีนโยบาย
ลดหย�อนค�าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือช�วยเหลือ
นิสิตท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ�แพร�ระบาด
เช้ือ COVID – 19 นิสิตจึงไม�สามารถพิมพ�เอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน KU 2 สําหรับย่ืนเบิกเงินกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและ
นวัตกรรม ได�ในจํานวนยอดเงินเต็มวงเงิน

นิสิตพิเศษบางคนไม�สามารถติดตามช�องทางใน
การเรียนออนไลน� และติดตามได�ไม�ต�อเน่ือง
เน่ืองจาก ข�อจํากัดในความบกพร�องทางการเรียนรู�
และข�อจํากัดในการติดต�อส่ือสารของนิสิต

        ในส�วนกลางไม�เพียงพอต�อการจัดสรรให�กับ
        ทุกวิทยาเขต

        ซ่ึงอาจทําให�นิสิตท่ีเรียนในบางสาขาทําเร่ืองกู�ยืม
        ไม�ทันในป�น้ัน ๆ เน่ืองจากหลักสูตร/สาขาวิชาท่ี
        สามารถกู�ยืมได�เข�าระบบไม�พร�อมกัน เน่ืองจาก
        คณะยังดําเนินการขอปรับปรุง/อนุมัติหลักสูตร
        ไม�เรียบร�อย 

การวางแผนรองรับการบริการนิสิตทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยช�วยประชาสัมพันธ�นิสิตเก�าท่ีสนใจ

ประสานงานคณะให�รีบดําเนินการปรับปรุง/อนุมัติ
หลักสูตรให�เรียบร�อยก�อนส้ินสุดระยะเวลากู�ยืม

อธิบายและทําส่ือประชาสัมพันธ�ท่ีกระชับ เข�าใจง�าย
หรือทําเป�นภาพตัวอย�างเอกสารประชาสัมพันธ�

เสนอให�มีตําแหน�งบุคลากรช�างซ�อมบํารุงสําหรับ

ดําเนินการประสานหน�วยงานสํานักบริหารการศึกษา
เพ่ือให�ตรวจสอบยอดเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา

ในกรณีท่ีนิสิตบางคนไม�สามารถติดตามบทเรียนได�
อย�างต�อเน่ือง ในช�วงท่ีเรียนออนไลน� หน�วยบริการ
นิสิตพิเศษได�ดําเนินการประสานอาจารย�ผู�สอน /
อาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือวางแผนการเรียน และประชุม
รายงานให�ผู�ปกครองทราบเพ่ือร�วมมือดูแลให�ความ
ช�วยเหลือในทิศทางเดียวกัน

        ในกรณีท่ีต�องมีการโอนเงินหลายรายการ 

        ในการบริจาคทุนการศึกษาให�กับนิสิต 

        ผ�านช�องทางออนไลน�ต�าง ๆ

        กองกิจการนิสิต

        ท่ีนิสิตได�รับส�วนลด และออกใบเสร็จรับเงิน KU 2 
        เพ่ือเบิกเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากกระทรวงการ
        อุดมศึกษาวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรมได�ใน
        ยอดเงินเต็มจํานวน และดําเนินการผ�อนผันค�า
        ธรรมเนียมการศึกษาให�นิสิตทุกคนท่ีต�องการขอรับ
        ทุนอุดหนุนทางการศึกษา
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จํานวนตําแหน�งงานพิเศษยังมีไม�เพียงพอต�อความ
ต�องการของนิสิต 

จํานวนนิสิตท่ีมีความประสงค�ขอรับบริการให�การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ท้ังในรูปแบบพบหน�า และแบบ
ออนไลน�เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

  

การประสานงานไปยังหน�วยงานต�างๆท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือให�ได�มีการจ�างงานเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีหาก
มหาวิทยาลัยโดยหน�วยงานต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับ

พัฒนารูปแบบการบริการให�การปรึกษา 

        การดูแลผู�ประกอบการท่ีมีกําลังในการจ�างงานนิสิต 
        ช�วยประสานงานหรือขอความร�วมมือในการช�วย
        จ�างงานนิสิต ก็จะสามารถทําให�มีตําแหน�งงานเพ่ิม
         มากข้ึนได�

        ให�สอดคล�องกับความต�องการของนิสิตมากย่ิงข้ึน                    
        โดยประสานความร�วมมือกับคณาจารย� พร�อมด�วย
        นิสิตจากคณะสังคมศาสตร� (ภาควิชาจิตวิทยา) และ
        คณะศึกษาศาสตร� (ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
        และการแนะแนว) ร�วมกันเพ่ิมรูปแบบการให�บริการ                    
        ด�านการรับฟ�ง เสวนา สร�างกําลังใจให�แก�นิสิต และ
        กิจกรรมแก�นิสต ส�งผลให�สามารถจัดบริการ
        ให�การปรึกษานิสิตเบ้ืองต�นได�เพ่ิมมากข้ึน และ
        เป�นการส�งเสริม การสร�างเครือข�ายความร�วมมือ
        ในการดูแลช�วยเหลือนิสิตด�านสุขภาวะระหว�าง
         หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ด�านการบริการนิสิต 
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ด�านการพัฒนานิสิต 

 

นิสิตท่ีเข�าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรบางส�วน 

การดําเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนานิสิตพิเศษ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให�นิสิตพิเศษ 

การพัฒนานิสิตของหน�วยส�งเสริมอาชีพและจัดหา
งาน เป�นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
เฉพาะการให�นิสิตได�เป�นผู�ลงมือทําและปฏิบัติเอง
โดยดําเนินการจัดทําโครงการ KU Smart Project
ไว�รองรับนโยบายน้ี แต�การดําเนินการพัฒนานิสิต
ในรูปแบบน้ีต�องใช�เวลาและการลงมือทําค�อนข�างมี
รายละเอียดมาก และยังไม�สามารถรองรับนิสิต
จํานวนมากได� ส�งผลให�ยังมีนิสิตอีกจํานวนมาก

นิสิตท่ีลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรมในแต�ละกิจกรรม
มาไม�ครบตามจํานวนท่ีลงทะเบียน ทําให�มีนิสิตเข�า
ร�วมไม�ครบตามเป�าหมายท่ีต้ังไว� และส�งผลต�อรูป
แบบในการจัดกิจกรรมท่ีต�องปรับให�เข�ากับ
สถานการณ�จํานวนผู�เข�าร�วม

การจัดกิจกรรมขององค�กรกิจกรรมนิสิตยังคงเป�น
รูปแบบเดิมเหมือนป�ท่ีผ�านมา

        ไม�มีความสนใจท่ีจะเข�าร�วมกิจกรรมอย�างแท�จริง 
        เพียงเพ่ือให�ผ�านเกณฑ�การเข�าร�วมกิจกรรมเสริม
        หลักสูตรเท�าน้ัน

        ในทักษะด�านต�าง ๆ ให�กับนิสิตพิเศษ ไม�เป�นไปตาม 
        ระยะเวลาท่ีกําหนด เน่ืองจากการแพร�ระบาดเช้ือ 
        COVID – 19 เช�น การประสานหน�วยงานเพ่ือศึกษา
        ดูงานจะมีมาตรการเข�มงวดเพ่ือป�องกันการแพร�
        ระบาดเช้ือ COVID – 19 เม่ือสถานการณ�เร่ิม
        ผ�อนคลาย จึงเข�าศึกษาดูงานได�

       ต�องปรับรูปแบบให�สอดคล�องกับการเรียนรู�ของนิสิต 
       ซ่ึงนิสิตจะเรียนรู�ได�ดีผ�านการลงมือปฏิบัติและ
       ลงพ้ืนท่ีจริง จึงทําให�การฝ�กทักษะต�าง ๆ ไม�สามารถ
       ดําเนินการได�ในสถานการณ�การแพร�ระบาดเช้ือ 
       COVID - 19

        ไม�ได�เข�าถึงกิจกรรมน้ี

สํารวจความสนใจและความต�องการของนิิสิตใน
หัวข�อและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม เพ่ือให�มีความ
สอดคล�องกับความต�องการทางด�านทักษะวิชาการ
และวิชาชีพของนิสิตยุคป�จจุบัน

การมีเครือข�ายการดําเนินงานกับหน�วยงาน
ภายนอกเป�นส่ิงสําคัญท่ีจะช�วยสนับสนุนให�เกิดการ
เรียนรู�ในด�านการดูแลช�วยเหลือนิสิตพิเศษได�ดีย่ิง
ข้ึน ซ่ึงการประสานงานจะเป�นไปได�ด�วยความสะดวก
ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในสถานการณ�แพร�ระบาดเช้ือ
COVID – 19

ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป�นรูปแบบออนไลน�
เช�น พัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู� พัฒนา
บุคลิกภาพ ควรคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับ
สมาธิในการเรียนรู�ของนิสิตพิเศษ และควรจัด
กิจกรรมท่ีดึงดูด ความสนใจนิสิตพิเศษ โดยสร�าง
โอกาสให�นิสิตเกิดการมีส�วนร�วมขณะทํากิจกรรม
ออนไลน� เช�น การเล�นเกมตอบคําถาม เป�นต�น

การพัฒนานิสิตโดยเน�นให�นิสิตได�ลงมือทํา ควรมี
การมอบหมายทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ดําเนิน
การ และมีระบบการติดตามประเมินผลอย�างเป�น

ดําเนินการติดต�อนิสิตเพ่ือแจ�งเตือนและยืนยันการ
เข�าร�วมกิจกรรมล�วงหน�าวันท่ีจัดกิจกรรม                   
อย�างน�อย 1 วัน หรือมีช�องทางในการ
ประชาสัมพันธ�กิจกรรมแก�นิสิตให�สามารถลง
ทะเบียนเพ่ิมเติมได� กรณีท่ีมีผู�ลงทะเบียนได�แล�ว

สนับสนุน เป�ดโอกาส และสร�างบรรยากาศการเรียน
รู�มุมมองใหม�ให�กัิบผู�นําองค�กรกิจกรรมนิสิต เพ่ือ
สร�างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน�ในการจัดกิจกรรม
ท่ีสร�างสรรค�และมีความหลากหลาย

        รูปธรรม

        ไม�สะดวกเข�าร�วมกิจกรรมในวันเวลาท่ีจัดกิจกรรม 
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ด�านท่ีปรึกษา

ด�านการรวบรวมข�อมูลและออกแบบจัดทํารูปเล�ม

                  คณะทํางานประชาสัมพันธ�และกิจการพิเศษ กองกิจการนิสิต

                  นางสาวป�ทมา นามทอง     เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ   

                                                

                                                                                    

ผู�จัดทํา



เ ลข ท่ี  50  ถนนงามวงศ� ว าน  แขวงลาดยาว

เ ขตจ ตุ จักร  ก รุ ง เทพมหานคร  10900

โทร ศัพท�  02-118-0150  ถึ ง  9   โ ทรสาร  02-118-0169

www.sa .ku .ac . t h

กอง กิจการ นิ สิต
สํา นักงานมหา วิทยา ลัย
มหา วิทยา ลัย เกษตรศาสตร�์


