
สถิติจ ำนวนนิสิตท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่ำงเดือน ม.ค. – มี.ค. 65  

จดัโดยงำนวินยัและพัฒนำศกัยภำพนิสติ 

 

จ ำนวนโครงกำรที่จัดรวม 5 โครงกำร โดยมนีสิติเขำ้ร่วมกิจกรรมรวม 8,927 คน สำมำรถจ ำแนกนสิติ       

เข้ำร่วมโครงกำรเป็นรำยเดอืนดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 คน 297 คน

8,414 คน
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ม.ค.-65 (จ ำนวน 1 โครงกำร) ก.พ.-65 (จ ำนวน 1 โครงกำร)

มี.ค.-65 (จ ำนวน 3 โครงกำร)



ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตในกำรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำแนกเป็นรำยเดือนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอยีดกำรจัดโครงกำรจ ำแนกรำยเดือน 

เดือน ม.ค.65 เดือน ก.พ.65 เดือน ม.ีค.65 

1. โครงกำรขบัเคลื่อนพลงันสิติ 

พลงัจิตอำสำ (นสิติอำสำสูภั้ยโค

วิด) 

ผลกำรด ำเนินงำน :  

     กลุ่มนิสิตจำกทุกคณะ ทุก

วิทยำเขตได้มีโอกำสในกำร

สร้ำงสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคมโดย

กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 โดย

นิสิตจะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม 

1. โครงกำรนนทรีอำสำบริจำค

โลหิต ไตรมำส 2 

ผลกำรด ำเนินงำน : 

จัดกิจกรรมบริจำคโลหิตใน

รูปแบบออนไลน์ โดยให้นิสิต

เดินทำงไปบริจำคโลหิต ณ ศูนย์

รับบริจำคฯ ใกล้บ้ำน หรือสถำนที่

ที่นิสิตสะดวก ระหว่ำงเดือน ม.ค.- 

ก.พ.65 โดยมีนิสิตเข้ำร่วม

โครงกำร 297 คน 

1. โครงกำรอ่ำนเสริมเพิ่มควำมรู้ 

ผลกำรด ำเนินงำน : 

ให้นิสิตศึกษำเรียนรู้หนังสือ

ประเภทต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนด 

พร้อมทั้งสรุปใจควำมส ำคัญของ

หนังสือเล่มนั้น และเชิญชวนเพ่ือน

ไปอ่ำนหนังสือเล่มดังกล่ำว พร้อม

บอกเหตุผลที่ชอบหนังสือเล่มนั้น

ด้วย โดยจัดกิจกรรมแบ่งตำม

ประเภทหนังสือดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย 4.69
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ม.ค.-65 (จ ำนวน 1 โครงกำร) ก.พ.-65 (จ ำนวน 1 โครงกำร)

มี.ค.-65 (จ ำนวน 3 โครงกำร)



เดือน ม.ค.65 เดือน ก.พ.65 เดือน ม.ีค.65 

ประสำนงำนชุมชน จัดเตรียม

อุปกรณ์ และลงมือท ำด้วยตนเอง

ทุกกระบวนกำร มีนิสิตด ำเนิน

กิจกรรมจ ำนวน 24 กลุ่ม (รวม

จ ำนวน 216 คน) ช่วยเหลือ

ประชำชนประมำณ 3,000 คน ทั่ว

ทุกภูมิภำคในประเทศไทย ระหว่ำง

เดือน ต.ค.64-ม.ค.65 โดยมีนิสิต

เข้ำร่วมโครงกำร 216 คน 

คำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจต่อกำรจัด

กิจกรรม เทำ่กับ 4.69 

คำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจต่อกำรจัด

กิจกรรม เทำ่กับ 4.80 

สัปดำห์ที่ 1 Book for fun 

ระหว่ำงวันที่ 14-20 ก.พ.65 

สัปดำห์ที่ 2 Book for life 

ระหว่ำงวันที่ 21-27 ก.พ.65 

สัปดำห์ที่ 3 Book for 

knowledge ระหว่ำงวันที่ 28 

ก.พ.-6 มี.ค.65 

สัปดำห์ที่ 4 Book for hobbies 

ระหว่ำงวันที่ 7-13 มี.ค.65 โดยมี

นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร 1,712 คน 

คำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจต่อกำรจัด

กิจกรรม เทำ่กับ 4.81 

  2. โครงกำรปัจฉมินเิทศ ปี

กำรศกึษำ 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน : 

ด ำเนินกิจกรรมร่วมกับ EFM ใน

รูปแบบรำยกำรวิทยุ "พุธทอล์ค 

พุธโทร Live in KU" โดยเปิด

โอกำสให้นิสิตส่งเร่ืองรำวควำม

ประทับใจในระหว่ำงศึกษำอยู่ที่ 

มก. หรือเร่ืองที่อยำกปรึกษำกับ

ทีมดีเจของรำยกำร เช่น กำร

ปรับตัว กำรเตรียมควำมพร้อมใน

กำรท ำงำน กำรใช้ชีวิตในสังคม 

ควำมรัก และอ่ืน ๆ โดย

ถ่ำยทอดสดผ่ำน facebook live 

กองกิจกำรนิสิต ในวันที่ 20 มี.ค.

65 เวลำ 20.00 น. โดยมีนิสิตเข้ำ

ร่วมโครงกำร 6,300 คน 

คำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจต่อกำรจัด

กิจกรรม เทำ่กับ 4.74 

  3. โครงกำรเสวนำแบ่งปัน

ประสบกำรณ ์(กำรเรียน กำร

ท ำงำน แลกเปลีย่น ใน

ต่ำงประเทศ) 

ผลกำรด ำเนินงำน : 



เดือน ม.ค.65 เดือน ก.พ.65 เดือน ม.ีค.65 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

ประสบกำรณ์กำรศึกษำต่อ และ

กำรท ำงำนในต่ำงประเทศ โดยรุ่น

พ่ีศิษย์เก่ำ ในวันที่ 31 มี.ค.65 

ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมีนิสิตเข้ำ

ร่วมโครงกำร 402 คน 

คำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจต่อกำรจัด

กิจกรรม เทำ่กับ 4.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภำพตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


