
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงาน
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ขอที่ เกณฑมาตรฐาน 

  1. จัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต และกาวเขาสูอาชีพแกนักศึกษา     
ในสถาบนั 

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงาน     
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมต่ำกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  5. นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพฒันาการใหบริการและการใหขอมลูเพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

 
ผลการดำเนินงาน 

ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดวางระบบและกลไกการบริการนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ท่ี 1.4 โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐานครบ 6 ขอ ดังนี้ 

1. มีการจัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 
1.1 การจัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ

ดำเนินงานเพ่ือจัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตใหกับนิสิตท่ัวไปและนิสิตพิเศษ ซ่ึงแตละหนวยงานมี
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1) มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเปนระบบหลักในการใหคำปรึกษานิสิตท้ังดานการเรียน และการ
ดำเนินชีวิต ซ่ึงมหาวิทยาลัยกำหนดสิทธิและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา มีประเด็นท่ีสำคัญ ไดแก 1. แนะนำวิธีการ
เรียน ใหคำปรึกษา ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต 2. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับความเปนอยูและการศึกษา
ของนิสิตในมหาวิทยาลัย อางอิงจากคูมืออาจารยท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข 
พุทธศักราช 2556 ) (www.eduserv.ku.ac.th//knowledge/manual/manteahelp56.pdf) 

2) ศูนยสุขภาวะนิสิต มก. งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ซ่ึงเปนหนวยงานหลักทำ
หนาท่ีดูแลชวยเหลือนิสิตดานสุขภาวะ โดยมี 2 หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกำกับดูแล ไดแก หนวยสงเสริมสุขภาวะ
นิสิตและใหคำปรึกษา และหนวยบริการนิสิตพิเศษ เพ่ือจัดบริการใหคำปรึกษาท้ังในรูปแบบกลุม และรายบุคคล 
วัตถุประสงคหลัก คือ การสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา Happy Mind & Happy Life มีบริการสายดวน 
(Hotline) เพ่ือรับใหคำปรึกษาเบื้องตน พรอมใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาสุขภาวะ โดยมีบุคลากรตำแหนง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 3 คน และมีผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการใหคำปรึกษาประจำศูนย ฯ  1 ทาน 
เปดใหบริการทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารบริการเรียนรู กองกิจการนิสิต โทร. 02-561-
4522  
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- ศูนย ฯ  มีผลการดำเนินงานจากการจัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต โดยมีนิสิตท่ีมา
รับบริการดานการใหคำปรึกษา จำนวน 663 คน และไดดำเนินการใหนิสิตประเมินผลความพึงพอใจจากการ
ใหบริการดานการใหคำปรึกษา พบวา มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.82  
นอกจากนี้ ศูนย ฯ มีการประชาสัมพันธใหนิสิต และบุคลากร ไดทราบชองทางการติดตอ และการใหบริการตอเนื่อง 
ผานชองทางสื่อออนไลน เพจ  ทำใหมีผูสนใจเขามาติดตามขอมูลดานสุขภาวะในเพจ จำนวน 3,219 คน (1.4-1-1) 

- ศูนย ฯ ไดพัฒนา Standard Operation Procedure 
: SOP เพ่ือรองรับการชวยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ (กรณีอาจพบนิสิตท่ี
มีความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ ซ่ึงหากนิสิตอยูในภาวะท่ี
ถูกสิ่งเรากระตุนหรืออยูในภาวะท่ีมีความเครียดความกดดัน อาจสงผล
ใหแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนหรือรุนแรงได) ใหเปนไปอยางมี
ระบบและเปนมาตรฐาน เม่ือเกิดเหตุจะไดชวยเหลือนิสิตอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยนำเขาหารือในคณะกรรมการดาน
กิจการนิสิต และการสัมมนาดานกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต เพ่ือผลักดนให
ใหทุกวิทยาเขตมีการดำเนินงานรองรับการชวยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติชัดเจนข้ึน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี
นโยบายใหทุกวิทยาเขตจัดต้ังศูนย ฯ ข้ึน เพ่ือประโยชนของนิสิต โดยมีการหารือแนวทางการจัดตั้งรวมกันระหวาง
วิทยาเขต เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 จากการประชุมดังกลาว สงผลใหทุกวิทยาเขตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการดำเนินงานดานการใหคำปรึกษาและการใชชีวิต พรอมนำไปปรับใชในวิทยาเขต  โดยศูนย ฯ มก. (1.4-1-2)  

- จัดใหบุคลากรประจำศูนย ฯ ลงพ้ืนท่ีสำคัญ ๆ ตาง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธดานการแนะแนวการใชชีวิต ใหกับ
นิสิตและผูปกครอง ไดรับทราบแนวทางกระบวนการดูแลและชวยเหลือ
นิสิตดานสุขภาวะ รวมท้ังรับทราบขอมูล สถานท่ีใหบริการ และชองทาง
การติดตอต้ังแตชวงแรกของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
เชน โครงการลงพ้ืนท่ีสรางกำลังใจนิสิตในชวงสอบ พรอมท้ังรวมกับงาน
ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทำคลิปประชาสัมพันธ
ศูนย ฯ เพ่ือเผยแพรผานสื่อออนไลนตาง ๆ อาทิ Facebook   จอ LED  
และขอความรวมมือจากสวนงานตาง ๆ เพ่ือเผยแพรใหนิสิตชั้นปท่ี 1 ไดรับชมในวันปฐมนิเทศของแตละคณะ  

- ศูนยฯ มีการประสานความรวมมือกับสวนงานท้ังภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร 
ภาควิชาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยา เปนตน เพ่ือจัดให มีผู เชี่ ยวชาญดานการให
คำปรึกษา และแนะนำดานสุขภาวะใหกับนิสิตไดอยางท่ัวถึง และ
เพียงพอตอความตองการของนิสิต 
 
 

3) จัดทำ Kasetsart University Application เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอการใชชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย เชน แผนท่ีภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานท่ีใหบริการนิสิตดาน   
ตาง ๆ เบอรโทรฉุกเฉิน ปฏิทินกิจกรรม เปนตน ทำใหนิสิตสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับ
ลักษณะการใชชีวิตของนิสิตในยุคปจจุบัน (Life Style) ไดแก NisitKU  KU App  iDKU  และ InsideKU  
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4) จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแนะแนวดานการใชชีวิตสำหรับนิสิตท่ัวไป เพ่ือใหนิสิตไดรับคำแนะนำ
ในการใชชีวิตรูปแบบท่ีหลายหลาย สอดคลองกับความตองการ และความสนใจของนิสิต โดยมีกิจกรรมเดน ไดแก    

โครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน เปนโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนิสติชั้นป
ท่ี 1 เพ่ือใหนิสิตรูจักการใหบริการทุกดานของมหาวิทยาลัย มุงเนนใหขอมูลแนะนำดานการปรับตัวท้ังเรื่อง การเรียน 
ทักษะทางสังคม และการดำเนินชีวิต เม่ือวันท่ี 1 – 2 สิงหาคม 2562 มีนิสิตเขารวมโครงการ 7,779 คน และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.47 (1.4-1-3)   

โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก เพ่ือใหนิสิตเกิดการเรียนรูและปรับตัวใหสามารถใชชีวิตภายใน
หอพักไดอยางเหมาะสม รับทราบกฎระเบียบขอปฏิบัติในการพักอาศัย เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 มีนิสิต และ
อาจารยท่ีปรึกษาหอพักเขารวมโครงการจำนวน 500 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.83 (1.4-1-4) 

 โครงการเสวนาภาษาหอ เพ่ือพูดคุยสอบถามความเปนอยูของนิสิตตึกพักหอพัก รับฟงปญหา
ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ชวยใหการพักอาศัยของนิสิตเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบของหอพักและสราง
จิตสำนึกท่ีดีในการอยูรวมกัน ระหวางวันท่ี 4 - 7 กันยายน 2561 มีนิสิตเขารวมโครงการจำนวน 502 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.11  (1.4-1-5)   

5)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแนะแนวดานการใชชีวิตสำหรับนิสิตพิเศษ (นิสิตพิเศษ หมายถึง นิสิต
พิการ นิสิตท่ีมีความพกพรองทางการเรียนรู และนิสิตท่ีมีปญหาดานสุขภาวะ) เพ่ือใหนิสิตสามารถปรับตัวดาน     
การเรียน สัมพันธภาพ และใชชีวิตไดอยางมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมเดน เชน โครงการสรางความรูความเขาใจ
ตอบุคคลท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ เพ่ือใหนิสิตทุกคนตระหนักถึงความเทาเทียม และทราบแนวทางการใชชีวิต
รวมกัน อยางมีความสุข เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562 มีนิสิตเขารวมโครงการ จำนวน 198 คน มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.48  และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดอบรมเก่ียวกับแนวทางการดูแลและชวยเหลือนิสิตท่ีมี
ภาวะซึมเศรา (1.4-1-6)  
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6)  การพัฒนาบุคลากรท่ีใหบริการแนะแนวดานการใชชีวิต โดยมีการสงเสริมการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหไดรับความรูความเขาใจในการใหคำแนะนำกับนิสิต ท้ังในเรื่องการใชชีวิตและการเรียน 
โดยมีโครงการกิจกรรม ไดแก  

โครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารยท่ีปรึกษากับการพัฒนานิสิตในยุคดิจิทัล” เม่ือวันท่ี 29 
เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบถึงแนวทางการใหคำปรึกษาท้ังดานการใชชีวิต               
การปรับตัว และการวางแผนการเรียนท่ีสอดคลองการเปลี่ยนแปลง และความสนใจของนิสิตในยุคดิจิทัล มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.20  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายบุคลากรดานการพัฒนาสุขภาวะนิสิต หัวขอ “การดูแล
สุขภาวะนิสิต พรอมแนวทางการรับมือในเหตุการณฉุกเฉิน และการปองกันการฆาตัวตาย” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหผูบริหาร และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการดูแลและชวยเหลือนิสิตไดเรียนรู สรางความเขาใจ และทราบขอ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการดูแลนิสิตท่ีมีปญหาดานการใชชีวิต และสุขภาวะ เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร
บริการเรียนรูกองกิจการนิสิต มีผูบริหาร อาจารย และบุคลากรดานการดูแลและชวยเหลือนิสิต เขารวมจำนวน 46 
คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.47 (1.4-1-7)   

ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำป 2561 เรื่อง “เพ่ิม
ความสุข ลดเศราสูความสมดุลทางใจ” ระหวางวันท่ี 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ โดยมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองกิจการนิสิต เขารวมจำนวน 2 คน  (1.4-1-8)   

โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือปองกันการฆาตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
29 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต ดอนเมือง โดยมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกอง
กิจการนิสิต เขารวมจำนวน 2 คน  (1.4-1-9)   

จากการเขารวมการอบรมสงผลใหในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดริเริ่มดำเนินการจัด
โครงการ จำนวน 2 โครงการ ไดแก  

โครงการ “การพัฒนาเยาวชน ดวยทักษะการรับฟงดวยใจ เพ่ือปองกันการฆาตัวตาย รุน 1” 
โดยงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต รวมกับสมาคมสะมาริตันส ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. 
เพ่ือใหนิสิตมีทักษะดานการฟงท่ีเหมาะสม และการใหคำปรึกษาเบื้องตน สงผลใหนิสิตสามารถสรางกำลังใจให
ตนเอง มีแนวทางการแกไขปญหา และรับฟงความทุกขใจของผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม (1.4-1-10)   

โครงการเยียวยาผู ท่ีไดรับผลกระทบหรือสูญเสียจากการฆาตัวตาย โดยเชิญวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงโครงการดังกลาวชวยฟนฟูสภาพจิตใจของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการ
สูญเสียปรับใหมีสุขภาวะท่ีสมดุลข้ึน โดยจะประเมินผลสำเร็จของการจัดโครงการจากแบบวัดความสุขของกรม
สุขภาพจิต  

1.2  การจัดบริการแนะแนวการเขาสูอาชีพแกนิสิตในมหาวิทยาลัย  
 1 ) มหาวิทยาลัย มีหนวยสงเสริมอาชีพและจัดหางาน งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต 

เปนหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจหลักในการประชาสัมพันธขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
ศักยภาพไปสูอาชีพ การใหคำปรึกษาดานการคนหาความถนัด และเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน การใหขอมูล
ดานอาชีพในภาครัฐบาล เอกชน อาชีพอิสระ เปดใหบริการทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาระพี
สาคริก ชั้น 3 โทร. 02-118-0180 นอกจากนี้หนวยสงเสริมอาชีพและจัดหางาน ไดจัดโครงการสงเสริมใหนิสิตมี
ประสบการณจริงในสายอาชีพตาง ๆ ควบคูกับการจัดโครงการเพ่ือใหนิสิตมีประสบการณเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
อิสระ มีโครงการเดน ไดแก   

โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 28 วัตถุประสงคเพ่ือเตรียม
ความพรอมแกนิสิตใหมีประสบการณสำหรับการเตรียมตัวสูโลกการทำงาน ประสบการณการเรียนรูอาชีพ
ความกาวหนาและแนวทางสูความสำเร็จ การปรับตัวตอโลกการทำงาน การเขียน Resume การสรางความม่ันใจใน
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การสมัครงานและสัมภาษณงาน พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสัมภาษณงาน และเสริมสรางความม่ันใจในการ
แตงหนาเพ่ือการสมัครงานใหเหมาะสม ระหวางวันท่ี 27 – 28 เมษายน 2562 มีนิสิตเขารวมโครงการ จำนวน 5,496 
คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.02 (1.4-1-11)   

โครงการ KU Education Week 2019 “เรียนสายศิลปก็เปนนักบินได” เพ่ือใหนิสิตทราบแนว
ทางการประกอบอาชีพ โดยการแนะแนวจากประสบการณของศิษยเกาท่ีประสบความสำเร็จ ระหวางวันท่ี 25 – 
26 เมษายน 2562 มีนิสิตเขารวมโครงการ จำนวน 222 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.44                
(1.4-1-13)   

โครงการสรางเสริมประสบการณทางอาชีพสำหรับนิสิตพิเศษ เพ่ือใหนิสิตพิเศษไดเรียนรูรูปแบบ
การทำงาน การบริหารจัดการภาคธุรกิจจากประสบการณจริง นอกสถานท่ี เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม.2561 มีนิสิตเขา
รวมโครงการ จำนวน 44 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.58 (1.4-1-13)   

2 ) มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการได                 
จัดโครงการอันเปนประโยชนตอนิสิต เพ่ือแนะแนวการเขาสูอาชีพแกนิสิตในมหาวิทยาลัย มีโครงการเดน (1.4-1-14) 
เชน                         

โครงการ วันท่ี วิทยาเขต 
โครงการอบรมเตรียมความพรอมสำหรับการทำงาน 2561 เพ่ือใหนิสิต
ทราบแนวทางการเตรียมความพรอม และพัฒนาทักษะสำหรับการทำงาน 
โดยการแนะแนวจากประสบการณของศิษยเกาท่ีประสบความสำเร็จ 

27 มีนาคม 2561 กำแพงแสน 
1 พฤษภาคม 2561 เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 
1 สิงหาคม 2561 ศรีราชา 

โครงการสรางแรงบันดาลใจมุงไกลทางฝน “Pirates Capus Tour” 
เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และแนะนำทางการพัฒนาศักยภาพตนเอง  
นำไปสูการบรรลุเปาหมายดานการประกอบอาชีพของนิสิตในอนาคต  

27 มีนาคม 2561 กำแพงแสน 
1 พฤษภาคม 2561 เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 
1 สิงหาคม 2561 ศรีราชา 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงเสริมใหทุกสวนงานภายในมีการพัฒนาชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
การใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิตอยางตอเนื่อง ท้ังใน
รูป แบบจั ดท ำเอกสารคู มื อนิ สิ ต  แผ น พับ  จอ  LED สื่ อออน ไลน บน เว็บ ไซต  อาทิ  www.ku.ac.th 
www.nisit.kasetsart.org และFacebook อาทิ Jobsa  KU Kasetsart University เปนตน เพ่ือใหนิสิตได
รับทราบขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทำขอมูลเพ่ือเผยแพรใหนิสิตไดรับทราบชองทางการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต ไดแก 

2.1 หนวยสงเสริมอาชีพและจัดหางาน สังกัด
กองกิจการนิสิต พัฒนาปรับรูปแบบการเขาถึงขอมูลแหลง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา โดยจัดทำ QR Code เพ่ือ
ประชาสัมพันธขาวสาร สงผลใหนิสิตไดรับความสะดวก 
และสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังหนวยงานภายนอกท่ีรับ
สมัครงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ท้ังนี้นิสิตสามารถรับคำปรึกษา
เรื่องการหางานพิเศษระหวางการศึกษา ไดท่ีชั้น 3 อาคาร
ระพีสาคริก หมายเลขโทรศัพท  02-118-0180 นอกจากนี้ สามารถติดตามขอมูลขาวสารผานชองทางออนไลน
ของสวนงานได ท่ีเว็บไซตระบบสงเสริมการมีงานทำ (www.jobsa.ku.ac.th) ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีใหขอมูลการรับ
สมัครงานท้ังเต็มเวลา งานพิเศษและการรับนิสิตฝกงาน ซ่ึงใน พ.ศ.2562 มีนิสิตท่ีสมัครงานผานระบบสงเสริม
การมีงานทำ จำนวน 188 คน  

http://www.ku.ac.th/
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2.2  หนวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ สังกัดกองกิจการนิสิต ซ่ึงเปนหนวยงานหลัก
ในการประชาสัมพันธขอมูลดานการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผานชองทางออนไลนเว็บไซตทรานสคริป
กิจกรรมนิสิต (www.nisit.kasetsart.org) ซ่ึงเปนเว็บไซตหลักท่ีรวบรวมขอมูลกิจกรรมนอกหลักสูตรท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัย ท่ีนิสิตสามารถสมัครเขารวมโครงการผานเว็บไซตไดทันที เปดใหบริการทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ อาคารระพีสาคริก ชั้น 1 โทร.02-118-0172 

2.3  หนวยบริการพ้ืนฐานกิจการนิสิต สังกัดกองกิจการนิสิต ซ่ึงเปนหนวยงานสวนกลางท่ี
มหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล และเผยแพรขาวสาร ทุกดานอันเปนประโยชน
ตอนิสิต เชน ประชาสัมพันธ และรับสมัครนิสิตเขารวมโครงการพัฒนานิสิต กองทุนสวัสดิภาพนิสิต ทุนการศึกษา 
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวิชาทหาร และการติดตอขอขอมูลแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีกองกิจการนิสิตใหบริการ 
เปดใหบริการทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารระพีสาคริก ชั้น 1 โทร.02-118-0187  

2.4  คู มื อนิ สิ ตป การ ศึ กษา 2561 
จัดทำโดยสำนักบริหารการศึกษา เพ่ือใหนิสิตได
รับทราบขอมูลและชองทางการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ซ่ึง
นิสิตสามารถดาวนโหลดคูมือนิสิต ไดจากเว็บไซต
สำนักทะเบียนและประมวลผล (http://web.sbc.ku.ac.th/newsupan/?p=1758)  

2.5  เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(www.ku.ac.th) จัดทำโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร ดูแล
รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลขาวสารการใหขอมูลของ
หนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผาน
ชองทางออนไลน ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของคณะ
และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยได จึงเปนแหลงรวมของ
ขอมูลขาวสารท่ีทุกหนวยงานสามารถประชาสัมพันธ
โครงการไปยังนิสิตได ซ่ึงปรากฏในหนาแรกของเว็บไซต
มหาวิทยาลัยในหมวดขาวสารและกิจกรรม หัวขอขาวนิสิต  

2.6 สวนงานท้ังในระดับคณะวิชา 
สถาบัน และสำนัก และสวนงานสนับสนุนตาง ๆ 
นิสิตสามารถเขาถึงขอมูลการใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนิสิต ครอบคลุมท้ังดานการเรียน 
การพัฒนานิสิต การใชชีวิต และการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต ผานเว็บไซตของสวนงานตาง ๆ 

เชน เว็บไซตขอคณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (www.agro.ku.ac.th) 

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา จากการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณนิสิตท่ีมารับบริการ และเขารวมโครงการกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานตาง ๆ  โดย
หนวยสงเสริมอาชีพและจัดหางาน งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต พบวานิสิตมีความตองการให
มหาวิทยาลัยจัดโครงการท่ีนิสิตไดรับประโยชนแบบบูรณาการ เม่ือนิสิตมาเขารวมนิสิตจะไดรับประโยชนในหลาย

http://www.ku.ac.th/
http://www.agro.ku.ac.th/
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ดานพรอมกัน ท้ังดานการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน การเตรียมความพรอมดานการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ การเรียนรูอาชีพอิสระจากปฏิบัติจริง สงผลใหมหาวิทยาลัยผลักดันใหทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ 
มุงเนนการจัดโครงการท่ีมีวัตถุประสงคและรูปแบบกิจกรรมท่ีครอบคลุม และสอดคลองกับความตองการของนิสิต 
ซ่ึงมีโครงการเดน ๆ ไดแก  

3.1 โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ 
ครั้งท่ี 28 ระหวางวันท่ี 27 – 28 มีนาคม 2562 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการมี
งานทำของนิสิต ชวยใหนิสิตและศิษยเกาไดสมัครงานจากหนวยงานท่ีนาเชื่อถือ
ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการหลากหลาย
สายงานครอบคลุมตามความตองการของนิสิต เพ่ิมโอกาสในการไดงาน
เนื่องจากไดพบกับผูประกอบการโดยตรง มีนิสิตเขารวมโครงการจำนวน 5,496 
คน ผูเขารวมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ คาเฉลี่ย 4.02 
(1.4-3-1)  

3.2 โครงการปจฉิมนิเทศประจำปการศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 30 
เมษายน 2562  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตไดรับประสบการณจากศิษยเกา
ท่ีประสบความสำเร็จท้ังดานการทำงาน และการประกอบอาชีพ องคความรูดังกลาวจะสงผลใหนิสิตมีการเตรียม
ความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา มีนิสิตเขารวมโครงการจำนวน 1,857 คน ผูเขารวมมีความ      
พึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ คาเฉลี่ย 3.87 (1.4-3-2)  

3.3 โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนใหผูเขารวมโครงการทราบถึงแนวทาง
และเทคนิคการทำขอสอบ เตรียมความพรอมในการสอบวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยทีมวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 - 8 มิถุนายน 2562 มี
นิสิตเขารวมโครงการจำนวน 171 คน ผูเขารวมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ คาเฉลี่ย 4.55 
และ รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี16 – 23 มิถุนายน 2562 นิสิตเขารวมโครงการจำนวน 220 คน ผูเขารวมมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจัดโครงการ คาเฉลี่ย 4.42 (1.4-3-3) 

3.4 โครงการ English is Easy ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการฝก
ภาษาอังกฤษ และใหนิสิตตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ กับการสมัครงาน และการประกอบอาชีพใน
อนาคต พรอมนี้ยังไดรับเทคนิคจากวิทยากรผูมากประสบการณสอนกวา 10 ป และเปนเจาของเพจสอน
ภาษาอังกฤษท่ียอดไลคกวาสี่แสนคน มีนิสิตเขารวมโครงการจำนวน 24 คน ผูเขารวมมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการจัดโครงการ คาเฉลี่ย 4.36 (1.4-3-4)  

3.5 โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2562 เปน
หลักสูตรสอนภาษาจีนจำนวน 30 ชั่วโมงใหกับนิสิตท่ีสนใจทุกคณะและชั้นปโดยไมเสียคาใชจาย สอนโดย
อาจารยจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิต
พัฒนาทักษะดานภาษา และใหนิสิตตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนกับการสมัครงาน และการประกอบอาชีพ
ในอนาคต มีนิสิตเขารวมโครงการจำนวน  60  คน ผูเขารวมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ 
คาเฉลี่ย 4.55 (1.4-3-5)  

 4. มีผลประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ำกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยไดประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการใหบริการ ท้ัง 3 ขอ ดังนี้  

4.1 การจัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน                
ในปการศึกษา 2561 (1.4-4-1) 
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รายการท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ                     

ในการใหบริการ 
ดานการใหคำปรึกษา  
1. ทานพึงพอใจตอการรับบริการใหคำปรึกษา 4.82 
2. ผูใหการปรึกษารับฟงปญหาของทานอยางใสใจ และชวยเหลืออยางเปนมิตร 4.92  
3. ทานรูสึกไววางใจท่ีไดเลาปญหาหรือระบายความทุกข 4.79 
4. ทานไดแนวทางในการเผชิญปญหาและมีความมั่นใจเพ่ิมข้ึน 4.72  
5. เมื่อมีความทุกขใจ ทานจะกลบัมาขอรับคำปรึกษาอีก 4.83 
6. ทานจะแนะนำเพ่ือนท่ีมีความทุกขใหมาขอรับคำปรึกษา 4.79 
7. ผูใหคำปรึกษามีความเช่ียวชาญ 4.84 
8. ทานพึงพอใจตอภาพรวมในการบริการของศูนยสุขภาวะนิสิต มก.  4.86 

เฉลี่ยรวม 4.82 

กองกิจการนิสิต ไดมีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต 
พบวา นิสิตมีความพึงพอใจในการใหคำปรึกษา คาเฉลี่ย 4.82 อยูในระดับดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. 
กำหนด โดยมีประเด็นความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผูใหคำปรึกษารับฟงปญหาของทานอยางใสใจ และชวยเหลืออยาง
เปนมิตร คาเฉลี่ย 4.92 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในภาพรวมในการใหบริการของศูนย ฯ คาเฉลี่ย 4.86 ผูให
คำปรึกษามีความเชี่ยวชาญ คาเฉลี่ย 4.84 ผูรับบริการจะกลับมาขอรับคำปรึกษาอีก คาเฉลี่ย 4.83 ผูรับบริการ      
พึงพอใจตอการใหคำปรึกษา คาเฉลี่ย 4.82 ผูรับบริการรูสึกไววางใจท่ีไดระบายความทุกข และจะแนะนำเพ่ือนมารับ
คำปรึกษา คาเฉลี่ย 4.79 โดยมีประเด็นท่ีนิสิตไดแนวทางในการเผชิญปญหาและมีความม่ันใจในการแกไขปญหา  
นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.72 ซ่ึงในปการศึกษา 2562 ศูนย ฯ ไดนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน โดยพัฒนา
ระบบการติดตามนิสิตภายหลังจากท่ีรับคำปรึกษา และนำแนวทางไปประยุกตใชในการแกไขปญหา พรอมติดตามผล
การเรียนของนิสิตอยางตอเนื่องท่ีผานมา  

นอกจากนี้จากการสอบถามและเก็บขอมูลจากแบบประเมินพบวา นิสิต และอาจารยบางสวนยังไมทราบ
สถานท่ีตั้ง และบริการดานการใหคำปรึกษา มก. พัฒนาปรับรูปแบบ และเพ่ิมการประชาสัมพันธใหนิสิต อาจารย 
บุคลากร และหนวยงานภายใน มก. ท่ีเก่ียวของกับการดูแลชวยเหลือนิสิตทราบชองทางการติดตอรับบริการให
คำปรึกษา จากศูนยสุขภาวะนิสิต มก. งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต 

4.2 การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลา ในปการศึกษา 2561 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจใน

การใหบริการ 
1 การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบรกิารกิจกรรมนอกหลักสูตร 4.36 
2 การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบรกิาร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา มหาวิทยาลัยมี         

ชองทางการใหบริการขาวสารดานการมีงานทำท้ัง Part time & Full time ท่ีหลากหลาย 
เชน เว็บไซต Facebook 

4.23  

3 การเขาถึงแหลงขอมลูดานการมีงานทำมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.54  
เฉลี่ยรวม 4.38 

กองกิจการนิสิต ไดมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรม
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา พบวานิสิตมีความพึงพอใจการใหขอมูลของหนวยงาน ฯ ใน
ภาพรวม คาเฉลี่ย 4.38 อยูในระดับดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด โดยมีประเด็นความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
การเขาถึงแหลงขอมูลดานการมำงานทำมีความสะดวกและรวดเร็ว คาเฉลี่ย 4.54 รองลงมา ไดแก รูปแบบการให
ขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมนอกหลักสูตร คาเฉลี่ย 4.36 และมีประเด็นท่ีนิสิตมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
คือ การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลา คาเฉลี่ย 4.23 ซ่ึงในปการศึกษา 
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2562 กองกิจการนิสิต ไดนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน โดยพัฒนาการประชาสัมพันธ และเพ่ิม
ชองทางในการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ผลักดันใหทุกสวนงานมีหนาท่ีประชาสัมพันธขาวสาร ไดมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของขาวสารอยาง
ตอเนื่อง  

4.3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ในปการศึกษา 
2561 
ตารางแสดงผลประเมินคุณภาพจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา ฯ 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจใน

การใหบริการ 
1 มหาวิทยาลยัมีการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเตรยีมความพรอมการมงีานทำ ท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอตอความตองการของนิสิต 
4.45  

2 มหาวิทยาลยัจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมการมีงานทำ ท่ีมีหัวขอท่ีนาสนใจ 
สอดคลองกับความตองการในการประกอบอาชีพของนิสิต  

4.00  

3 นิสิตสามารถนำองคความรูท่ีไดจากการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเตรยีมความพรอมการมี
งานทำ ไปใชประโยชนตอการสมคัรงาน และการทำงานได 

4.63  

เฉลี่ยรวม 4.36 

กองกิจการนิสิต ไดมีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน
เม่ือสำเร็จการศึกษาแกนิสิต พบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือ
สำเร็จการศึกษาแกนิสิตในภาพรวม คาเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด โดยมี
ประเด็นความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ นิสิตสามารถนำองคความรูท่ีไดจากการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ
พรอมการมีงานทำ ไปใชประโยชนตอการสมัครงาน และการทำงานได คาเฉลี่ย 4.63 อยูในระดับดีมาก ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด รองลงมา ไดแก มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม
การมีงานทำท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของนิสิต คาเฉลี่ย 4.45 และมีประเด็นท่ีนิสิตมีความพึง
พอใจนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมการมีงานทำ ท่ีมีหัวขอท่ีนาสนใจ 
สอดคลองกับความตองการในการประกอบอาชีพของนิสิต คาเฉลี่ย 4.00 ท้ังนี้ นิสิตมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอยาก
ใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการท่ีสามารถสรางเสริมประสบการณดานการประกอบอาชีพอิสระ และการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือทำงานในระดับสากลเพ่ิมข้ึน   

 5. นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผล
การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยไดนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การใหบริการในแตละเรื่อง ดังนี้ 

5.1 การจัดบริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน
สถาบัน มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลดังนี้ 
 

ปการศึกษา ปญหา/ขอเสนอแนะ 
แนวทางการดำเนินงานท่ีแกไขปญหา
และการพัฒนางานตามขอเสนอแนะ  

ผลการดำเนินงาน 

2560 1. นิสิต และอาจารยบางสวนยัง
ไมทราบสถานท่ีตั้ง และบริการ
ดานการใหคำปรึกษา 

- การจัดทำสื่อมลัตมิีเดยีการใหบรกิาร
ดานตาง ๆ ของศูนยสุขภาวะนิสติ รวมกับ
งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย เพ่ือให
ทราบข้ันตอนการขอใชบริการดานตาง ๆ 
ท้ังพ้ืนท่ีอานหนังสือ การเขารวมกิจกรรม
ดานการสงเสริมสุขภาวะ และการนัด

- นิสิต และอาจารยทราบสถาน
ท่ีตั้ง และบริการดานการให
คำปรึกษา มากข้ึนโดยมีจำนวน
คนเขามาตดิตามเพจมากข้ึน 
จากปการศึกษา 2559 – 2560 
จำนวน 6,873 คน  
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ปการศึกษา ปญหา/ขอเสนอแนะ 
แนวทางการดำเนินงานท่ีแกไขปญหา
และการพัฒนางานตามขอเสนอแนะ  

ผลการดำเนินงาน 

หมายเพ่ือขอรับการปรึกษา ใหนิสติเห็น
เปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

- มีจำนวนนิสิตตางชาติ เขามา
รับบริการ เพ่ิมเติม จำนวน 3 
คน เน่ืองจากไดรับทราบการ
ใหบริการผานชองทางเพจ  

ระหวาง 
2561  

-  
2562 

2. นิสิตตองการใหมีการ
จัดบริการดานการใหคำปรึกษา
แนะแนวการใชชีวิตสำหรบันิสิต
ชาวตางชาติเพ่ิมเตมิ 

- ศูนยสุขภาวะนิสิต จึงไดประสานความ
รวมมือกับคณะสังคมศาสตร และ    
คณะศึกษาศาสตร เพ่ือเชิญนักจติวิทยาท่ี
มีทักษะทางภาษาตางชาติมาใหคำปรึกษา
นิสิต   

- นิสิตชาวตางชาตไิดรับ
คำปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดาน
จิตวิทยา โดยมีการนัดหมาย
ตอเน่ือง จำนวน 3 ครั้ง 

ระหวาง 
2561  

-  
2562 

3. นิสิตขอรับบริการดานการให
คำปรึกษาเพ่ิมข้ึน โดยมีนิสิตรับ
บริการใหคำปรึกษาจากศูนยสุข
ภาวะนิสิต ตั้งแตปการศึกษา 
2560 – 2562 จำนวน 663 คน  

3.1 ศูนยสุขภาวะนิสิต จึงไดประสาน
ความรวมมือกับสวนงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเชิญ
นักจิตวิทยามาใหคำปรึกษาดานสขุภาวะ 
และเชิญจิตแพทยมาประเมินดาน
สุขภาพจิตเบ้ืองตน (1 ครั้ง/เดือน) 

- ทำใหนิสิตไดรับความสะดวก
และรวดเร็วในการรับ
คำปรึกษา โดยปจจุบันท่ีนิสติมี
รับบริการจากนักจิตวิทยา 
จำนวน 4 คน / วัน 

5.2 ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลา  

ปการศึกษา ปญหา/ขอเสนอแนะ 
แนวทางการดำเนินงานท่ีแกไขปญหา
และการพัฒนางานตามขอเสนอแนะ 

ผลการดำเนินงาน 

2560 1. นิสิตไมทราบขอมลูของ
หนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรม
นอกหลกัสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลา  

- พัฒนารูปแบบ และชองทางการ
ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารให
สอดคลองกับความสนใจของนิสิต  
โดยจดัโครงการอบรมบุคลากรในการ
จัดทำสื่อมลัตมิีเดีย เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 
2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมี
องคความรูในพัฒนาการจัดทำสื่อใน
รูปแบบตาง ๆ โดยกองกิจการนิสติ (1.4-
5-1)   

มีผูเขารวมโครงการจำนวน  29 
คน ผูเขารวมมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจดัโครงการ 
คาเฉลี่ย 3.92  

ระหวาง 
2561  

-  
2562 

2. การใหขอมูลของหนวยงานท่ี
ใหบริการ แหลงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลา นิสิตยังมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 4.23 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
ประชาสมัพันธขาวสาร และการรบัสมัคร
นิสิตเขารวมโครงการตาง ๆ โดยการ
จัดทำ QR Code เพ่ือใหนิสติไดรบัความ
สะดวกในการรับขอมลู และสามารถ
เช่ือมตอขอมูลไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
ประชาสมัพันธขาวสาร ผานชองทาง 
Kasetsart University Application 

- นิสิตสามารถเขาถึงขอมูลได
สะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับ
ลักษณะการใชชีวิตของนิสิตใน
ยุคปจจุบัน (Life Style) 
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 5.3  ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

ปการศึกษา ปญหา/ขอเสนอแนะ 
แนวทางการดำเนินงานท่ีแกไขปญหาและการ

พัฒนางานตามขอเสนอแนะ 
ผลการดำเนินงาน 

2560 1. นิสิตอยากให
มหาวิทยาลยัจัดโครงการ
ท่ีสามารถสรางเสรมิ
ประสบการณดานการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
เพ่ิมข้ึน 

- จัดโครงการเสริมสรางทักษะสรางอาชีพ ครั้งท่ี 1 
เพ่ือใหนิสิตเรียนรูทักษะดานการประดิษฐ
ออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ พรอมแนวทางการ
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ สรางรายใน
อนาคตได เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 (1.4-5-2)   

- มีนิสิตเขารวมโครงการ
จำนวน  111  คน 
ผูเขารวมมีความพึง
พอใจในภาพรวมของ
การจัดโครงการ 
คาเฉลี่ย 4.62 

2. นิสิตอยากให
มหาวิทยาลยัจัดโครงการ
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
ทำงานในระดับสากล
เพ่ิมข้ึน 

- จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมและ
เสริมสรางประสบการณทำงานกับบริษัทญี่ปุน 
เพ่ือใหนิสิตเรียนรูทักษะดานการทำงาน และ
พัฒนาศักยภาพ พรอมเขาสูการทำงานกับบริษัท
ตางชาติ ระหวางวันท่ี 16 -17 กุมภาพันธ 2562 
(1.4-5-3)   

- มีนิสิตเขารวมโครงการ
จำนวน  53  คน 
ผูเขารวมมีความพึง
พอใจในภาพรวมของ
การจดัโครงการ 
คาเฉลี่ย 4.62 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ประจำป
การศึกษา 2561 (Students Competency 
Development for Global Awareness 2018)” 
ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2562 
เพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และนำ
ประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาตนเอง และงานใน
ความรับผิดชอบ ประเทศท่ีเดินทางในครั้งน้ีแบง
ออกเปน 4 ประเทศ ไดแก ประเทศสาธารณรัฐจีน 
(ไตหวัน) ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย     
(1.4-5-4)   

- มีนิสิตเขารวม
โครงการจำนวน 44 คน 
ผูเขารวมมีความพึง
พอใจในภาพรวมของ
การจัดโครงการ 
คาเฉลี่ย 4.53 

ระหวาง 
2561  

-  
2562 

3. นิสิตมีความตองการให
มหาวิทยาลยัจัดโครงการ
ท่ีนิสิตไดรับประโยชน
แบบบูรณาการ เมื่อนิสิต
มาเขารวมนิสิตจะไดรับ
ประโยชนในหลายดาน
พรอมกัน ท้ังการเตรยีม
ความพรอมดานอาชีพ 
และทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ รวมถึง
โครงการท่ีทำใหนิสติได
เรียนรูอาชีพอิสระตาง ๆ 

- จัดโครงการ KU Education Week 2019 
“เรียนสายศิลปก็เปนนักบินได” เพ่ือใหนิสิตทราบ
แนวทางการประกอบอาชีพจากประสบการณของ
ศิษยเกาท่ีประสบความสำเร็จ และแนวทางการ
พัฒนาทักษะทางภาษาสากลท่ีจำเปนตอการ
ทำงานในอนาคต ระหวางวันท่ี 25 – 26 เมษายน 
2562 (1.4-5-5)   

- มีนิสิตเขารวมโครงการ
จำนวน 222 คน 
ผูเขารวมมีความพึง
พอใจในภาพรวมของ
การจัดโครงการ 
คาเฉลี่ย 4.44 

 
 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา มหาวิทยาลัยไดใหบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนแกศิษย
เกา แบงเปนประเภทดังนี้ 

6.1 การสรางฐานขอมูลศิษยเกาออนไลน โดยมีหนวยศิษยเกาสัมพันธ งานแนะแนวและจัดหางาน กอง
กิจการนิสิต ดำเนินงานในสวนกลาง ซ่ึงในปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา หนวยศิษยเกาสัมพันธไดพัฒนาการดำเนินงาน
สรางฐานขอมูลศิษยเกา สงผลใหมหาวิทยาลัยมีชองทางการประชาสัมพันธขาวสารไปสูศิษยเกาไดรวดเร็วมากข้ึน 
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โดยมีการปรับรูปแบบเว็บไซตหนวยศิษยเกาสัมพันธ (www.oku.sa.ku.ac.th) และ Facebook Page หนวยศิษยเกา
สัมพันธ (www.facebook.com/saku.oku) เพ่ือใหการติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและเปนปจจุบันมากยิ่งข้ึน 
พรอมสรางเครือขายหนวยงานท่ีเก่ียวของกับศิษยเกาท้ังภายใน และภายนอก  มหาวิทยาลัย 

6.2 จัดโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีศิษยเกาสามารถนำไปประยุกตใชในการสมัครงาน การประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการเดน เชน  

1) โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 - 8 มิถุนายน 2562 และรุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี16 – 23 
มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนใหผูเขารวมโครงการทราบถึงแนวทางและเทคนิคการทำขอสอบ เตรียม
ความพรอมในการสอบวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) จัดโดยหนวยศิษยเกาสัมพันธ (1.4-6-1)   

2) จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 57 ระหวางวันท่ี 29 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ 2562 ท่ี
ผานมา มีการจัดบรรยาย/อภิปราย/เสวนาพิเศษ ซ่ึงมีสาระความรูและเปนประโยชนตอสาธารณชน บุคลากรภายใน 
นิสิตนักศึกษา ศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลผูสนใจท่ัวไป   
 
ท่ี ชื่อเร่ือง สาขา/หนวยงาน 
1. อภิปรายพิเศษ เรื่อง “Glocalization to Digitized Thailand” สวนกลาง 
2. สัมมนาพิเศษ เรื่อง“การตดัสินใจแบบ 

มีสวนรวมเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืน (DS-SLM)” 
สาขาพืช 

3. Theme “เศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือไทยยั่งยืน” 
บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
    ของประเทศไทย” 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลือ่นนวัตกรรมและเทคโนโลยีดวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลือ่นกลุมอุตสาหกรรมน้ำตาลสูเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

4. อภิปรายพิเศษ เรื่อง “การจัดการฐานขอมูลเพ่ือแกไขปญหาโรค 
พิษสุนัขบาในประเทศไทย” 

สาขาสตัวแพทยศาสตร 

5. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ศาสตรสังคม ศาสตรมนุษย : ชุมชนโลกาภิวัตนสูสังคมไทยยุค
ดิจิทัล (Social Sciences and Humanities : Glocalization  
to Digitized Thailand)” 

สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

6. เสวนาพิเศษ เรื่อง “เกษตรไทยกาวอยางไรในยุคดจิิทัล” สาขาพืช 
7. เสวนาพิเศษ เรื่อง “วิกฤต ลุมน้ำโขงและทางออกของสังคมไทยในยคุดิจิทัล” สาขาประมง 
8. เสวนาพิเศษ เรื่อง “ปศุสัตวไทยจะลม!!! ถามองและแกไขปญหาจริงไมทะลุ” สาขาสตัว รวมกับสมาคม 

สัตวบาลแหงประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

9. Special Speech “Social Business in The Digitized World” 
Seminar on “Challenges of social business in the digitized world” 

Economics and Business 
Administration  
(สาขาเศรษฐศาสตรและ 
บริหารธุรกิจ) 

10. 
 

เสวนาพิเศษ เรื่อง “สำรวจถ้ำ...มหัศจรรยสรรสรางธรรมชาติ” สาขาวิทยาศาสตรและ 
พันธุวิศวกรรม 

11. เสวนาพิเศษ เรื่อง “สังคมนวัตกรรมเพ่ือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในยุคดิจิทัล” 

สาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
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6.3 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ี เปน
ป ระโยชน กับ ศิษ ย เก า  เช น  เว็บ ไซต มห าวิท ย าลั ย 
(www.ku.ac.th) ประชาสัมพันธขาวมหาวิทยาลัย ขาวการ
รับรางวัลของนิสิต อาจารยและบุคลากร ขาวการอบรม
สัมมนา ท้ังนี้ยังอำนวยความสะดวกใหศิษยเกาโดยการสราง
หัวขอเฉพาะสำหรับศิษยเกาในการรับขอมูล ซ่ึงมีลิงคเชื่อม
ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับศิษยเกาโดยตรง เชน หนวย
ศิษยเกาสัมพันธ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.4 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานอาชีพ 
ผานเว็บไซตหนวยศิษยเกาสัมพันธ มุงเนนการเผยแพร
ขอมูลดานอาชีพแกศิษยเกา เชน ขาวการรับสมัครงานจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยเชื่อมขอมูลจากเว็บไซต
ห น ว ย จั ด ห างาน และฐาน ข อ มู ล เพ่ื อก าร มี งาน ท ำ 
(www.jobsa.ku.ac.th) และขาวสารการอบรมสัมมนาฝก
วิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน โดยเชื่อมขอมูลจากเว็บไซต
มหาวิทยาลัย เปนตน  

6.5 สนับสนุนใหศิษยเกาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดประสบการณท่ีเปนประโยชนตอนิสิตปจจุบัน 
และเปนองคความรูท่ีสรางประโยชนใหกับ มก. และสังคม โดยหนวยศิษยเกาสัมพันธและศึกษาตอไดริเริ่ม
โครงการวิทยากรอาสา เชิญชวนใหศิษยเกามาถายทอดองคความรูควบคูไปกับการสรางเครือขายศิษยเกาท่ี
เขมแข็ง (1.4-6-2)   

 6.6 มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมกับสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ 
จัดกิจกรรมโครงการอันเปนประโยชนตอศิษยเกา โดยรวมมือกับศูนยสุขภาวะนิสิต มก. กองกิจการนิสิต จัด
โครงการสัมมนา “คุณคาของชีวิต” สำหรับนิสิต และศิษยเกา เพ่ือใหผูเขารวมมีทักษะในการเผชิญปญหา และมี
แนวทางการแกปญหา และสรางกำลังใจในการดำเนินชีวิตท่ีเหมาะสม เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีผูเขารวม
โครงการ 289 คน (1.4-6-3)   
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ขอ 

มีการดำเนินการ 
2 ขอ 

มีการดำเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดำเนินการ 
5 ขอ 

มีการดำเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนน 

สกอ.ท่ี 1.4 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรลุ 
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รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-1-1 สรุปผลการดำเนินงานของศูนยสุขภาวะนิสิต มก. ปการศึกษา 2561 
1.4-1-2 สรุปการประชุมบุคลากรดานงานแนะแนวและจัดหางาน ฯ วันท่ี 25 กันยายน 2561 
1.4-1-3 สรุปผลโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน 2561 
1.4-1-4 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก 
1.4-1-5 สรุปผลโครงการเสวนาภาษาหอ 
1.4-1-6 สรุปผลโครงการสรางความรูความเขาใจตอบุคคลท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ 
1.4-1-7 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายบุคลากรดานการพัฒนาสุขภาวะนิสิต 
1.4-1-8 สรุปรายงานการเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

ประจำป 2561 
1.4-1-9 สรุปรายงานการเขารวมโครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือปองกันการฆาตัวตายใน

สถาบันอุดมศึกษา 
1.4-1-10 ประชาสัมพันธโครงการ “การพัฒนาเยาวชน ดวยทักษะการรับฟงดวยใจ เพ่ือปองกันการ

ฆาตัวตาย รุน 1” 
1.4-1-11 สรุปผลโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 28 
1.4-1-12 สรุปผลโครงการ KU Education Week 2019 
1.4-1-13 สรุปผลโครงการสรางเสริมประสบการณทางอาชีพสำหรับนิสติพิเศษ 
1.4-1-14 รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
1.4-3-1 สรุปผลโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 28 
1.4-3-2 สรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศประจำปการศึกษา 2561 
1.4-3-3 สรุปผลโครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
1.4-3-4 สรุปผลโครงการ English is Easy 
1.4-3-5 สรุปผลโครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
1.4-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการและการจัดกิจกรรมขอมหาวิทยาลัย 

ประจำปการศึกษา 2561 
1.4-5-1 สรุปผลโครงการอบรมบุคลากรในการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย 
1.4-5-2 สรุปผลโครงการเสริมสรางทักษะสรางอาชีพ ครั้งท่ี 1 
1.4-5-3 สรุปผลโครงการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมและเสรมิสรางประสบการณทำงานกับ

บริษัทญี่ปุน 
1.4-5-4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ประจำปการศึกษา 2561 
1.4-5-5 สรุปผลโครงการ KU Education Week 2019 “เรียนสายศิลปก็เปนนักบินได” 
1.4-6-1 สรุปผลโครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
1.4-6-2  ประชาสัมพันธโครงการวิทยากรอาสา 
1.4-6-3 ประชาสัมพันธโครงการสัมมนา “คุณคาของชีวิต” 

แหลงขอมูล: กองกิจการนิสิต 
หนวยงานท่ีรวบรวมขอมูล  : กองกิจการนิสติ  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดตัวบงช้ี 

เปาหมาย 

 

 

กระบวนการ 

6  ขอ 

  

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ขอที่ เกณฑมาตรฐาน 

  1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ให
ครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กำหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
  4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม

และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานคร้ังตอไป 
  5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

  

ผลการดำเนินงาน 
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบ 6 ขอ 

ดังนี้  
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรดานกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันท่ี 7-8 มิถุนายน 2562 เพ่ือรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื่องการปรับโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร แนวทางการดูแลสุขภาวะ สวัสดิภาพและความปลอดภัย การ
สงเสริมวินัยนิสิต และการจัดทำรายงานสังเคราะหงานกิจการนิสิต ซ่ึงผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยผูบริหาร
ดานกิจการนิสิตทุกวิทยาเขต รองคณบดี/ผูชวยคณบดีดานกิจการนิสิต นักวิชาการศึกษาดานกิจการนิสิตทุกคณะ 
ทุกวิทยาเขต ผูปฏิบัติงานดานกิจการนิสิต และผูนำนิสิตทุกวิทยาเขตเขารวม และกองกิจการนิสิตไดนำ
ขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพในป 2560 มาดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตรพัฒนานิสิต เปน
แผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 
2560 – 2571) ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2559 และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี พ.ศ. 2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2560  ซ่ึงมีแผนงานท่ีเก่ียวของดานกิจการนิสิต 
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ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป 
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10 ป 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
แนวทางการบริหารและพัฒนา :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสติ สงเสริมใหนิสตินำองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบในทองถ่ินเกิด
ตนเอง หรือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยวิทยาเขต หรือศูนย/สถานีวิจัย 

แผนงานท่ี 6 :  
สรางสรรค/
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชนดวย
ศาสตรแหง
แผนดินเพ่ือ
สังคมไทย/โลก
มีความยั่งยืน 

นิสิตมีจติสาธารณะ
และจริยธรรมสากล 
 

จำนวน
โครงการท่ีมี
การบูรณา
การองค
ความรูไปจัด
กิจกรรม
อาสาสมัคร
เพ็ญ
ประโยชน  

ไมนอย
กวา 5 
โครงการ 

1) โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงดวยพลัง
นิสิต (โครงการ
ยอย 8 โครงการ) 

     

2) กิจกรรม
โครงการรักษา
สิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
จัดระบบสนับสนุน เชน การใหรางวัล การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การจัดระบบท่ีเอ้ือตอการวิจัย 
แผนงานท่ี 1 :  
การสรางระบบ
เพ่ือการพัฒนา
นิสิตดานการ
สรางสรรค
นวัตกรรม   
 

นิสิตมีทักษะทาง
ปญญาเพ่ือสามารถ
สรางสรรคนวัตกรรม
เชิงบูรณาการ
หลากหลายสาขาและ
เปนท่ียอมรับ สามารถ
แขงขันได และให
ประชาคม/ สาธารณะ
เกิดการรับรูผลงาน
หรือรางวัลดาน
นวัตกรรม เชิงบูรณา
การ 

- จำนวนเวที
การนำเสนอ
ผลงาน
นวัตกรรม
นิสิต 

ไมนอย
กวา 1 
เวที 
 

1) โครงการ
สงเสริมนวัตกรรม
นิสิต KU 
Innovation 
Exhibition 

     

  จำนวนนิสิต/
ผลงานท่ีนิสติ
ไดรับรางวัล
ระดับชาติ 
นานาชาติ 

ไมนอย
กวา 20 
ผลงาน 

2) การยกเวน
คาธรรมเนียม
การศึกษาใหแก
นิสิตท่ีมผีลงาน
ดีเดนดาน
นวัตกรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 
 แนวทางการบริหารและพัฒนา :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 
- สนับสนุนใหนิสติมีความรูภาษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา 
- สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมนิสิตใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพพรอมสูโลกการทำงาน 
- พัฒนานิสิตใหมีความรูท่ีกาวหนาทันสมัย มีคณุธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกสาธารณะ      
  มีความรับผดิชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ
- พัฒนานิสิตใหมีวินัยในตนเอง มคีวามเขมแข็งท้ังรางกาย จิตใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
แผนงานท่ี 2 : 
การพัฒนา
ทักษะ ทาง
ปญญา เพ่ือการ
ดำเนินชีวิตใน
สังคม  

นิสิตมีทักษะทาง
ปญญา  ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และ
สามารถอยูรวมกันใน
สังคมโลกได 

สามารถ
นำเสนอ
ความรู และ
ประสบกาณ
ถายทอดแก
ผูอ่ืนตอได 

ดี 1) โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิตสูสากล 
2) โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ
(APSSA)                 
3) โครงการประชุม
สภาผูแทนนิสิต
อาเซียน                    

     

  จำนวน
โครงการ
เสรมิทักษะ
ทางอาชีพ 

ไมนอย
กวา  2 

โครงการ 

1) โครงการเตรียม
ความพรอมนิสิตสู
ตลาด แรงงาน 
(KU SMART FOR 
SUCCESS)        
2) โครงการสอน
เสรมิทักษะการ
สอบเพ่ือวัดความรู
ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก.) 

     

แผนงานท่ี 3 : 
การสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
ทางกาย เพ่ือ
สุขภาพท่ีด ี

นิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมี
สุขภาพด ี
 

จำนวน
โครงการ
สงเสริม
สุขภาพและ
ออกกำลัง
กายเพ่ือ
สุขภาพ 

ไมนอย
กวา  4 
โครงการ 

1) โครงการพุธ
หรรษา      
2) โครงการตรวจ
สุขภาพนิสติหอพัก                 
3) โครงการ
พยาบาลพิเศษ 
หอพักซอย
พหลโยธิน 45    
4) โครงการรณรงค
วันงดสูบบุหรีโ่ลก  
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แผนงานท่ี 4 
การสราง
ภูมิคุมกันทาง
จิตใจ 
 

นิสิตปรับตัวในการใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั 
อยางมีความสุข 

-จำนวน
ผูเช่ียวชาญท่ี
สามารถใหคำ 
ปรึกษาจาก
หนวยงาน
ภายนอกและ
ภายใน
มหาวิทยาลยั 
-รอยละของ
นิสิตท่ีมาใช
บริการให
คำปรึกษามี
ความพึงพอใจ 
ในระดับมาก
ข้ึนไป 

5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 
97.50 

1) โครงการกาว
แรกสูศาสตรแหง
แผนดิน 
2) โครงการ
ปฐมนิเทศนิสติ
หอพัก 
3) โครงการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะ  
 

     

แผนงานท่ี 7 : 
การสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือ
สรางบัณฑิตสู
ความเปน
พลเมืองโลก 
 

นิสิตมีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

1) จำนวน
นิสิตในการ
ทำความผิด
วินัยตาม
ขอบังคับ
ปริญญาตรฯี 
 

ลดลงเมื่อ
เทียบกับป 
2560 

1) โครงการสงเสริม
ใหนักศึกษาเขารวม
แขงขันและเขารวม
กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรม   
2) โครงการนนทรี
อาสาบริจาคโลหิต 
เพ่ือสภากาชาดไทย 
3) โครงการปนรัก
สูนอง 
4) โครงการถวาย
เทียนพรรษา 

    

 

 

  2) จำนวนสื่อ
รณรงคท่ีใชใน
การใหความรู 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
สากลแกนิสิต 

5 สื่อ 1) โครงการอบรม
วินัยจราจร
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 
แนวทางการบริหารและพัฒนา :  ดานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
- สรางจิตสำนึกความเปนไทย รวมกันอนุรักษและทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิญญา  ใหมั่นคงและยั่งยืน 
- สงเสริมการสรางแรงบันดาลใจและอุดมคติท่ีสรางสรรคและเหมาะสมใหกับบุคลากรและนิสิต 

แผนงานท่ี 8 : 
การสงเสริมและ
สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
พรอมท้ังการ
เรียนรูขาม
วัฒนธรรม 
 

นิสิตเห็นความสำคัญ
ของการธำรง
วัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับวัฒนธรรม
หลากหลาย 

1) จำนวน
โครงการ
แลก เปลี่ยน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม/ 
โครงการ 
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ไทย 

ไมนอย
กวา 2 
โครงการ 
 

1) นำนิสิตเขารวม
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา  
2) นิสิตเขารวม
โครงการดนตรี
ไทยอุดมศึกษา 
3) โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง 
4) โครงการ
แลกเปลี่ยนดาน
ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ 

     

  2) จำนวนนิสิต
ท่ี outbound 
เพ่ือการเรยีนรู
ขามวัฒนธรรม  
ตอป 

ไมนอย
กวา 20 
คน 

      

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตสอดคลองตามประเภทกิจกรรมท้ัง 5 
ดาน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  
 2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน มหาวิทยาลัยไดจัดทำ
ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับแกไข) ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2557 ซ่ึงไดกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไว 4 ประการ ดังนี้ 
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         1) มีจิตสำนึกดานคุณธรรมท่ีจำเปนตอการดำเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ 
ประกอบดวย การมีวินัยในตนเอง การยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซ่ือสัตยสุจริต เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย มีสำนึกรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนสำนึกความเปนพลเมืองไทยท่ีพรอมมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
โลก 

         2) มีหลักคิด  ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  ในศาสตรท่ีตนศึกษา  และทักษะดำรงชีวิตภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงองคความรูกับสรรพวิทยาการอ่ืน ตลอดจนสามารถประยุกตวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสรางสรรคใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงภายใตบริบทของสังคม 

        3) มีความรูรอบและเทาทันความเปนไปในกระแสโลก พรอมสรางคุณคาตนเองใหเหมาะสมตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

        4) รูรักสามัคคีตระหนักถึงพลังในการรวมมือรวมใจในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน 

แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
จัดระบบสนับสนุน เชน การใหรางวัล การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การจัดระบบท่ีเอ้ือตอการวิจัย 

แผนงานท่ี 1 :  
การสรางระบบเพ่ือ
การพัฒนานิสิตดาน
การสรางสรรค
นวัตกรรม   
 
 

นิสิตมีทักษะทาง
ปญญาเพ่ือสามารถ
สรางสรรค
นวัตกรรมเชิงบูรณา
การหลากหลาย
สาขาและเปนท่ี
ยอมรับ สามารถ
แขงขันได และให
ประชาคม/ 
สาธารณะเกิดการ
รับรูผลงานหรือ
รางวัลดาน
นวัตกรรมเชิงบูรณา
การ 

1) โครงการสงเสริม
นวัตกรรมนิสิต KU 
Innovation 
Exhibition 

นิสิตสงผลงานเขารวมประกวดจำนวนท้ังสิ้น 11 ผลงาน มี
นิสิตนำเสนอผลงานจำนวน  10 ผลงาน ท้ังน้ีสามารถ
สรุปผลการประกวด ดังน้ี                                 
 1) รางวัลยอดเยี่ยม 4 รางวัล ไดแก ผลงาน  Mendelz  
ของคณะวิทยาศาสตร  ผลงาน Oten Bubble milk tea  
เพ่ือสุขภาพ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานเครื่อง
ลำเลียงทะลายปาลมน้ำมันชนิดผอนแรงของคณะเกษตร 
และผลงาน Zasty Pearl ของคณะประมง  
 2) ผลงานระดับดี  จำนวน 1 รางวัล ไดแก ผลงาน Sa-
weed ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 3) รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ไดแก ผลงาน เว็บ
เซอรวิสสำหรับแปลงภาพขอความรายละเอียดบน     
สติกเกอรอาหารในซูเปอรมารเก็ต ของคณะวิทยาศาสตร 
ผลงานการพัฒนาแผนท่ีทางอินเตอรเน็ตในอุทยาน
แหงชาติ ของคณะวนศาสตร ผลงาน Olafleur และ
ผลงาน CRICKCRACKของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
4) รางวัล KU innovation popular vote จำนวน 1 
รางวัล ไดแก ผลงาน Olafleur ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

  2) การยกเวน
คาธรรมเนียม
การศึกษาใหแกนิสติท่ี
มีผลงานดีเดนดาน
นวัตกรรม 

จำนวนนิสิตไดรบัการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา      
ปการศึกษา 2561 จำนวน 169 คน จำนวนผลงานท้ังหมด 
26 ผลงาน    

แผนงานท่ี 2 : การ
พัฒนาทักษะ ทาง
ปญญา เพ่ือการดำเนิน

นิสิตมีทักษะทาง
ปญญาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และ

1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติสูสากล 

มหาวิทยาลยักำหนดแนวทางใหแบงกลุมนิสติออกเปน 4 
กลุม กลุมละ 9-11 คน รวมท้ังสิ้น 37 คน ไปศึกษาดูงาน
กลุมละ 1 ประเทศ ไดแก ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
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แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ชีวิตในสังคม  สามารถอยูรวมกันใน
สังคมโลกได 

ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
เวียดนาม โดยนิสิตเปนผูวางแผนการเดินทางดวยตนเอง 
และประสานงานเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง จากการปรับ
รูปแบบ ทำใหนิสิตไดฝกใชทักษะดานภาษา ทักษะการ
ประสานงาน และทักษะการใชชีวิตในตางประเทศไดอยาง
แทจริง และกลับมานำเสนอการศกึษาดูงานเปน
ภาษาอังกฤษตอผูบริหาร ซึ่งนิสติท่ีเขารวมโครงการ
สามารถนำเสนอเปนภาษาอังกฤษในระดับดี เปนท่ีนา
พอใจของผูบริหาร และมีขอเสนอแนะวาตองการใหปรับ
เวลาการจัดกิจกรรมใหจดัในชวงตนปงบประมาณ นิสิต
ตองการเลือกประเทศท่ีไปศึกษาดงูานดวยตนเองและมี
การอบรมดานภาษากอนเดินทาง 

2) โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ 
(APSSA) 

นิสิตสามารถนำเสนอผลงานในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ในฐานะการเปน
พลเมืองโลกท่ีดี เปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

  3) โครงการประชุม
สภาผูแทนนิสิต
อาเซียน 

สภาผูแทนนิสิตยกระดับการดำเนินกิจกรรมของสภา
ผูแทนนิสิตใหมีความเปนสากล และสรางเครือขายการ
ดำเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลยัในตางประเทศโดยจัด
โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ในหัวขอ 1st 
Movement to the Future: Empowering ASEAN 
Youth for Being Global Citizens โดยมีสภาผูแทนนิสิต
นักศึกษา หรือผูนำนิสิตนักศึกษาจาก 7 ประเทศ ไดแก 
ไทย พมา เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส บรูไน และจีน 
จำนวน 40 คน เขารวมโครงการดงักลาว   

  4) โครงการเตรียม
ความพรอมนิสิตสู
ตลาดแรงงาน (KU 
SMART FOR 
SUCCESS) 

นิสิตไดรับขอมลูดานเตรียมความพรอมแกนิสิตท่ีกำลังจะ
สำเรจ็การศึกษาใหมีประสบการณสำหรับการเตรียมตัวสู
โลกการทำงาน มีนิสิตเขารวมจำนวน 59 คน  

  5) โครงการสอนเสรมิ
ทักษะการสอบเพ่ือวัด
ความรูความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก.)  

นิสิตและศิษยเกาเขารวมโครงการจำนวน 171 คน โดย
ไดรับความรูเก่ียวกับการสอบภาค ก. ของสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน นิสิตมีขอเสนอแนะ
ตองการใหจัดโครงการอบรมฯ ปละ 2 ครั้ง   

แผนงานท่ี 4 การ
สรางภมูิคุมกันทาง
จิตใจ 
 

นิสิตปรับตัวในการ
ใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยัอยางมี
ความสุข 

1) โครงการกาวแรกสู
ศาสตรแหงแผนดิน 

นิสิตไดทราบขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ไดมีปฏิสัมพันธและทำกิจกรรมรวมกัน 
รวมถึงมีความภาคภูมิใจในการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร นิสิตเขารวมจำนวน 7,779 คน จาก
กลุมเปาหมายจำนวน 8,337 คน คิดเปนรอยละ 94.19  
ผลสัมฤทธ์ิของการจัดโครงการจากการทำแบบสอบถาม 
นิสิตมีความรูและความเขาใจการรับรูตอวัตถุประสงคของ
กิจกรรมโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน คาเฉลี่ย 
4.50 และจากการสัมภาษณนิสิตบางสวน นิสิตมีความ
ภาคภูมิใจในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และมีความ
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แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ประทับใจตอโครงการ มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมใหกระชับเวลามากข้ึน และแยกวันจดักับ
โครงการสูออมกอดนนทรีขององคการบริหาร องคการ
นิสิต 

 

2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 

แผนงานท่ี 3       
การสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมทางกาย เพ่ือ
สุขภาพท่ีด ี

นิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมี
สุขภาพด ี

1) โครงการพุธ
หรรษา 

นิสิตไดออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ยืดเหยียดกลามเน้ือ 
และเดิน ว่ิง โดยผูเขารวมโครงการ (นิสิตและบุคลากร) 
ประมาณ 1,500 คน  

 2) โครงการตรวจ
สุขภาพนิสติหอพัก 

นิสิตท่ีอาศัยอยูหอพักไดตรวจสุขภาพเบ้ืองตน วันท่ี 16 
สิงหาคม 2562 โดยมีนิสิตหอพักเขารวมโครงการ จำนวน 
256 คน เพ่ือใหนิสิตไดมีการเตรียมพรอมปองกันโรคตาง ๆ 
กรณีตรวจพบโรครายแรงจะไดทำการคัดแยกนิสิตท่ี
เจ็บปวยรายแรงและรักษาอยางทันทวงที เพ่ือปองกันการ
ติดตอไปยังนิสิตภายในหอพัก  

  3) โครงการพยาบาล
พิเศษ หอพักซอย
พหลโยธิน 45  

นิสิตท่ีอยูหอพักท่ีเจ็บปวยไดรักษาพยาบาลเบ้ืองตน  ป
การศึกษา 2561 มีนิสิตมาใชบริการท้ังสิ้น 812 คน   

  4) โครงการรณรงค
วันงดสูบบุหรีโ่ลก 

นิสิตมีความรูความเขาใจเรื่องเก่ียวกับโทษของการสูบบุหรี่  

แผนงานท่ี 4       
การสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใจ 

นิสิตปรับตัวในการใช 
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั
อยางมีความสุข 

1) โครงการ
ปฐมนิเทศนิสติ
หอพัก  

นิสิตไดรับทราบแนวปฏิบัติการพักอาศัยรวมกันในหอพัก 
มีนิสิตเขารวมโครงการท้ังสิ้น 650 คน นิสิตมีความ      
พึงพอใจตอการเขารวมโครงการในระดับมาก 

 2) โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะ  

นิสิตเขารวมโครงการ จำนวน 100 คน คาเฉลี่ยความ    
พึงพอใจรวม 4.68 นิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ดูแลตนเองดานสุขภาวะ 

 

2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

แผนงานท่ี 6  
สรางสรรค/ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชนดวยศาสตร
แหงแผนดินเพ่ือสังคม 
ไทย/โลกมีความยั่งยืน 

นิสิตมีจติสาธารณะ
และจริยธรรมสากล 
 

1) โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงดวยพลัง
นิสิตประกอบดวย
โครงการยอย ดังน้ี  

คณะตาง ๆ ไดรวมบูรณาการนำความรูในศาสตรของตนไป
ใชประโยชนเพ่ือชุมชน โดยนำนิสิตลงพ้ืนท่ี ณ ตำบลเพนียด 
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  จำนวนนิสิตท่ีเขารวม
โครงการประมาณ 400 คน 
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แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 1.1)  โครงการ
พัฒนาการกระจาย
น้ำจากอางเก็บน้ำใน
ตำบลเพนียดสูพ้ืนท่ี
การเกษตร 

เปนแผนระยะยาว นิสิตไดดำเนินลงสำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
ระบบชลประทานใหแกเกษตรกร 
 

  1.2) โครงการเก็บ
ขอมูลเชิงจิตวิทยา
สังคม – เศรษฐกิจ  

นิสิตใชความรูในการสำรวจชุมชนในหัวขอคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของชาวบาน และพฤติกรรม 
 

  1.3) โครงการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา  

นิสิตไดใชความรูในการปฏิบัตจิริง โดยมผีูนำสัตวมาใช
บริการฉีดวัคซีนจำนวน 1,367 ตัว 

  1.4) โครงการคาย
อาสาเผยแพรความรู
และเทคโนโลยี
ทางการเกษตรสู
ชนบท ครั้งท่ี 15  

นิสิตไดฝกปฏิบัติโดยจัดทำแปลงเกษตรสาธิตพ้ืนท่ีประมาณ 
1 ไร ประกอบดวย ผักบุง กระเจี๊ยบเขียว และผักสวนครัว  

  1.5) โครงการ
เผยแพรความรูดาน
สิ่งแวดลอมเก่ียวกับ
คุณภาพน้ำและการ
จัดการขยะชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาชุมชน
การเกษตรอยาง
ยั่งยืน 

นิสิตไดวิเคราะหคณุภาพน้ำในแหลงกักเก็บน้ำชุมชนและ
สาธิตการแยกขยะ และการใชประโยชนจากขยะใหแก
ชุมชน 

  1.6) โครงการ
อะตอมอาสา (Atom 
Sharing)  

นิสิตจัดกิจกรรมใหความรูกับชาวบานในชุมชนและทำ
ผลิตภณัฑจากผลผลติในชุมชน 

  1.7) โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชน  

นิสิตไดสำรวจปญหาและผลกระทบดานสุขภาพของการ
ไดรับสารเคมเีพ่ือประเมินความรุนแรง หาแนวทางปองกัน 
และสงเสรมิคณุภาพชีวิต ใหความรูเรื่องการใชยาฆาแมลง 
ประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพจิต ประเมินแหลงน้ำและ
ใหความรูการเลีย้งสัตวน้ำแกชุมชน 

  1.8) โครงการสนคูสู
สังคม ประจำป
การศึกษา 2561  

นิสิตไดปรับปรุงโรงเรียน ไดแก ปรับปรุงหองน้ำ สนาม
กีฬา สนามเด็กเลน ปรับปรุงภมูิทัศนภายในโรงเรียน เชน 
หองสมุด หองเรยีน หองน้ำ ใหสะอาดและนาใช 

  2) กิจกรรมโครงการ
รักษาสิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร  

นิสิตคณะสิ่งแวดลอมไดรับรางวัลชนะเลิศ  ในผลงาน การ
นำความรอนปลอยท้ิงกลับมาใชประโยชนในกระบวนการ
ผลิตวัสดเุชิงประกอบไฟเบอรซีเมนต 
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2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 

แผนงานท่ี 7 : การ
สงเสริมคณุธรรม
จริยธรรม เพ่ือสราง
บัณฑิตสูความเปน
พลเมืองโลก 
 

นิสิตมีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

1) โครงการสงเสริม
นิสิตเขารวมแขงขัน
และเขารวมกิจกรรม
เสรมิสรางคุณธรรม
และจริยธรรมจัดโดย
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารรวมกับ
ภาคเอกชน 

นิสิตของมหาวิทยาลัยสามารถควารางวัลประเภทสำหรับ
สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) รางวัลชนะเลิศ ช่ือผลงาน 
ผลิตภณัฑสิ่งทอชวยพลิกตัวผูสูงอายุติดเตียง  และรอง
ชนะเลิศ ช่ือผลงาน หมวกสำหรับผูสูงอายุ และรางวัล
ชมเชย ช่ือผลงาน เข็มขัดซัพพอรตผูปวยทางเดินปสสาวะ   

  2) โครงการนนทรี
อาสาบริจาคโลหิต 
เพ่ือสภากาชาดไทย  

โครงการจดัข้ึนท้ังหมด 8 ครั้ง มีนิสิตเขารวมท้ังสิ้น 894 
คน นิสิตมีจติอาสาตองการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย   

  3) โครงการปนรักสู
นอง 

นิสิตรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาสและเพ่ือใหเด็กใน
สถานสงเคราะหไดรับความสุข ความสนุก และพัฒนาการท่ี
ดีจากกิจกรรมท่ีนิสติจัดเตรยีมไว เชน กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมปอนอาหารกลางวันใหนองโดยนิสิตมีขอเสนอแนะ
วา เวลาในการทำกิจกรรมนอยเกินไป และตองการใหจัด
กิจกรรมท่ีสถานสงเคราะหสัตว เก็บขยะ และชวยเหลือผู
พิการดานอ่ืน ๆ 

 
 
 

 
 

4) โครงการอบรม
วินัยจราจร  

นิสิตไดเรียนรูการขับข่ีอยางปลอดภัย นิสิตเขารวม
โครงการ 62 คน นิสิตมคีวามพึงพอใจรวมตอโครงการใน
ระดับมากท่ีสุด  

  5) โครงการจัดทำสื่อ
รณรงคดานวินัยนิสิต 

ดำเนินการจัดทำสื่อรณรงค จำนวน 10 ชุด เพ่ือเผยแพร
ไปยังคณะตาง ๆ ใหนิสติไดตระหนักเรื่องการทุจรติการ
สอบ การสวมหมวกนิรภัยในการขับข่ีจักรยานยนต      
อัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และการแตง
กายท่ีถูกระเบียบ 

  6) โครงการถวาย
เทียนพรรษา 
ประจำป 2562   

นิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการ จำนวน 194 คน  
ไดถวายเทียนจำนวน 2 ตน และสบืสานประเพณีท่ีดีงาม  

 
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนพัฒนานิสิต  

10 ป (2560-2569)  
เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 

แผนงานท่ี 8 : การ
สงเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย พรอม

นิสิตเห็นความสำคัญ
ของการธำรง
วัฒนธรรมไทย และ

1) นำนิสิตเขารวม
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม

นิสิตเลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ระหวางวันท่ี 1 – 3 กุมภาพันธ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย จังหวัดบุรีรมัย 
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แผนพัฒนานิสิต  
10 ป (2560-2569)  

เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ท้ังการเรียนรูขาม
วัฒนธรรม 

ยอมรับวัฒนธรรม
หลากหลาย 

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 นิสิตเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น 18 คน โดยนิสตินำระบำชุด 
นนทรีศรีเกษตรไปรวมแสดง 

2) นำนิสิตเขา
รวมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 43  

นิสิตชมรมดนตรีไทยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทยระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
ระหวางวันท่ี 20-22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา มีนิสิตเขารวมแสดง ท้ังสิ้น 40 คน  

  3) โครงการประเพณี
ลอยกระทง  

จัดโดยองคการบริหาร องคการนิสิต มีการจัดประกวด
กระทงและนางนพมาศ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงใหคงสบืตอไป         

  5) โครงการ
แลกเปลี่ยนดาน
ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ 

นำนิสิตเขารวมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหวาง 21 – 24 
กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนิสติจากชมรม  นิสิตเขา
รวมโครงการท้ังสิ้น 17 คน โดยมกีารรับสมัครและ
คัดเลือกนิสิตเพ่ือเขารวมโครงการดังกลาว 

นอกเหนือจากการสงเสริมนิสิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตตามท่ี
กำหนดดวยการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตขางตนแลว มหาวิทยาลัยได
ดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ จัดโดยสำนักงานปลัดอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อันเปนงานท่ีสนองพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ท่ีไดดำเนินการมาตั้งแตป
การศึกษา 2506 เปนตนมา โดยนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับ
รางวัลติดตอกันมาตลอดระยะเวลา 4 ป อาทิ นายธนพล สันติวัฒนธรรม 
ไดรับคัดเลือกเปนนิสิตรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2560 โดยเขารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2561 เปนตน 

จำนวนโครงการและผูเขารวมโครงการประจำปการศึกษา 2561 จำแนกตามวิทยาเขตและประเภทกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

ประเภท
กิจกรรม 

บางเขน 
  

 วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

วิทยาเขต 
ศรีราชา 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

กิจกรรม
สงเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงคท่ี
กำหนดโดย
สถาบัน 

250 126,625 59 61 18,111 65 137 27,728 66 180 47,886 73 

กิจกรรมกีฬา 
หรือการ

72 19,370 12 23 2,691 7 40 989 2 112 7,882 4 
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ประเภท
กิจกรรม 

บางเขน 
  

 วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

วิทยาเขต 
ศรีราชา 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

จำนวน

โครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม 

สัดสวน

นิสิตตอ

กิจกรรม 

(%) 

สงเสริม
สุขภาพ 
กิจกรรม
บำเพ็ญ
ประโยชน 
หรือรักษา
สิ่งแวดลอม 

142 13,941 4 11 2,019 10 15 2,106 13 50 3,186 3 

กิจกรรม
เสริมสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

94 17,005 8 35 5,754 9 62 6,547 10 100 16,907 9 

กิจกรรม
สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

135 53,656 17 42 6,916 9 89 8,971 9 145 28,251 11 

รวม 693 230,597 100 172 35,491 100 343 46,341 100 587 104,112 100 

หมายเหตุ : จำนวนผูเขารวมโครงการมีการนับซ้ำ เนื่องจากนิสิตสามารถเขารวมโครงการไดหลายโครงการ 

               หากพิจารณาจากสัดสวนการเขารวมกิจกรรมของนิสิต นิสิตบางเขนและนิสิตวิทยาเขตศรีราชาเขา
รวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับจำนวนโครงการท่ีจัด  สำหรับนิสิต
วิทยาเขตกำแพงแสน และนิสิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เขารวมกิจกรรมกิจกรรมกีฬา หรือ
การสงเสริมสุขภาพนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับจำนวนโครงการท่ีจัด โดยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้น นิสิตเขารวม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม และกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพนอยท่ีสุดเม่ือเทียบ
กับจำนวนโครงการท่ีจัด และกิจกรรมท่ีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขารวมมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับจำนวน
โครงการท่ีจัด คือ กิจกรรมกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน    
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกวิทยาเขตจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีสถิติจำนวนโครงการ ผูเขารวม
โครงการ ตามประเภทกิจกรรม 5 ดาน  ดังนี้ 

 

แผนภูมสิัดสวนกิจกรรมนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมดานตาง ๆ ปการศึกษา 2561 

กิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคท่ีกําหนดโดย

สถาบัน, 65%

กิจกรรมกีฬา หรือการ
สงเสริมสุขภาพ, 7%

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
หรือรักษาส่ิงแวดลอม, 7%

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม, 9%

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม, 12%
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 แผนภูมสิถิตินิสติท่ีเขารวมกิจกรรมดานตาง ๆ 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการให
ความรูดานการประกันคุณภาพแกนิสิต ดานกระบวนการคุณภาพ PDCA และพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตอยาง
ตอเนื่อง โดยผานทางการจัดโครงการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนิสิตและกลุมผูนำองคกรกิจกรรมนิสิต 
ดังนี้  

3.1 โครงการใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพแกองคกรกิจกรรมนิสิต จัดโดยหนวยงานสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย ไดแก   

            1) การจัดโครงการสัมมนาผูนำกิจกรรมนิสิต ใหแกนิสิตท่ีเปนผูนำองคกรกิจกรรมนิสิต ในวันท่ี 
29 -31 พฤษภาคม 2562 ไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพนิสิต เรื่อง การจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานองคกรกิจกรรมนิสิต ประจำปการศึกษา 2561 มีนิสิตผูเขารวมสัมมนา 85 คน จาก
กลุมเปาหมาย 122 คน คิดเปนรอยละ 69.67 โดยผูเขารวมโครงการไดประเมินการใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานองคกร จากแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ย 4.42  
(ระดับดี) 

           2) การจัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรผูนำกิจกรรมนิสิต : ตนกลาสูศาสตรแหงแผนดิน” ป
การศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562 ณ มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท อำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี  เพ่ือวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2561 และใหความรูทักษะเรื่องประกัน
คุณภาพแกผูนำนิสิตรุนใหมท้ัง 4 วิทยาเขต มีนิสิตผูเขารวมโครงการ 81 คน จากกลุมเปาหมาย 82 คน คิดเปน
รอยละ 98.78 โดยผู เขารวมโครงการไดประเมินการจัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพจาก
แบบสอบถาม มีคาเฉลี่ย 4.15 (ระดับดี) 

            3) การจัดโครงการตรวจประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2562 เพ่ือใหความรูและเปนท่ีปรึกษาใหคำแนะนำสภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
การตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานขององคกรนิสิตเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานกระบวนการประกัน
คุณภาพ PDCA มีองคกรกิจกรรมเขารวมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 49 ชมรม 
จากกลุมเปาหมาย 86 คน คิดเปนรอยละ 42.14 โดยภาพรวมชมรมสโมสรนิสิตจัดโครงการตามวัตถุประสงค
และมีการประเมินผลโครงการ 

59

65

73

66 65

12 7 4 2 74

10

3

13

78 9 9 10 9

17

9 11 9 12

กิจกรรมสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ท่ีกําหนดโดยสถาบนั

กิจกรรมกีฬา หรือการสง่เสริมสขุภาพ

กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิง่แวดล้อม

กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรม

https://www.facebook.com/kusc.bk/
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              4) โครงการสัมมนาผูนำกิจกรรมนิสิต จัดโดยงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต 
ดำเนินการจัดเพ่ือใหความรูเรื่องการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม แกองคกรกิจกรรมนิสิต เพ่ือใหการ
ประเมินผลตอบสนองตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยผูนำนิสิตมากกวารอยละ 80 ไดรับทราบแนวทางการ
บริหารงานดานกิจการนิสิต และไดรับความรูเก่ียวกับระเบียบและข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมนิสิต โดยทำความ
ตกลงรวมกันและมีการบูรณาการและคิดโครงการใหม ประจำปการศึกษา 2561  และมีการอบรมเรื่องการ
ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
                     5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มโนทัศนการประเมินและวิธีการประเมินความสำเร็จ จัด
โดย  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เม่ือวันท่ี 21 -22 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรและนิสิตเก่ียวกับมโนทัศนการประเมินและวิธีการประเมินความสำเร็จ  ท้ังใน 
ระดับกลาง ระดับโครงการ โดยผลการดำเนินงาน มีผูเขารวมท้ังสิ้น 49 คน คิดเปนรอยละ 96.08 ของ
กลุมเปาหมายท่ีต้ังไว ซ่ึงบรรลุเปาหมาย นอกจากนี้ผลการทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังอบรม มี
คาเฉลี่ยความแตกตางท่ีกาวหนาข้ึน อยูท่ีรอยละ 2.69 ของผูเขารวมท้ังหมด ซ่ึงบรรลุความสำเร็จท่ีตั้งไว 

  3.2 การใหความรูดานประกันคุณภาพแกนิสิตในระดับคณะ ดำเนินการจัดโครงการโดยคณะตาง ๆ 
เชน  

        สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จัดกิจกรรม “เตรียมความพรอมสูสโมสรนิสิต” โดยมีนิสิตเขา
รวมจำนวน 84 คน  

        สโมสรนิสิคณะเศรษฐศาสตร จัดกิจกรรม “สัมมนาผูนำกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร ประจำปการศึกษา 2561” โดยมีนิสิตเขารวมจำนวน 89 คน และคณะไดมีการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธใหความรูดานกระบวนการประกันคุณภาพใหแกนิสิตผานสื่อทีวีภายในคณะ  

        สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร จัดกิจกรรม “สัมมนาติดตามและประเมินผลโครงการสโมสรนิสิต
คณะศึกษาศาสตร” โดยมีนิสิตเขารวมจำนวน 526 คน 

        สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรม “สัมมนาสโมสรนิสิต” โดยมี
นิสิตเขารวมจำนวน 74 คน 

       คณะสัตวแพทยศาสตรจัดโครงการสัมมนาอาจารย กิจการนิสิตและผูนำนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร ประจำปการศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2561  

       คณะสังคมศาสตรจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานกิจการนิสิตและการเขียนและ
การประเมินโครงการ เม่ือวันท่ี 25 สงิหาคม 2561 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนำผล
การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป จากการดำเนินงานในทุกโครงการกิจกรรมจะมีการ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน ซ่ึงในรอบปท่ีผานมา การจัด
โครงการกิจกรรมไดมีการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยมีประเด็นท่ีผูเขารวมโครงการกิจกรรมให
ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
ปงบประมาณ ปญหา/ขอเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน/แกไข 
1) ดานรูปแบบกิจกรรมการจัดโครงการตามความสนใจของนสิิต 
2562 นิสิตตองการใหจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม และใหปรับปรุง

กิจกรรม ไดแก 
- กิจกรรมสรางความตระหนักการทำผลงานสู เชิง

พาณิชย 
- กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการบริหารการลงทุน 

เพ่ิมการจัดกิจกราม/โครงการตามความตองการ
ของนิสิตในแผนพัฒนานิสิตปตอไปโดยคัดเลือก
โครงการท่ีทำนอยแตไดผลมากหรือจัดโครงการ
จำนวนนอยลงแตเปนกิจกรรมท่ีนิสิตมีความ
สนใจเขารวมเปนจำนวนมาก 
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ปงบประมาณ ปญหา/ขอเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน/แกไข 
การสรางรายไดและเพ่ิมยอดขาย  

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน เชน การทำประโยชนแก
ผูดอยโอกาส ประดิษฐสิ่งของเพ่ือเด็ก กิจกรรมปลูก
ปาชายเลน ชวยเหลือสุนัขแมวจรจัด  

- กิจกรรมการสรางแรงบันดาลใจ  
- กิจกรรมเสริมสรางความกลาแสดงออก 
- กรณีกิจกรรมท่ีตองเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ 

ตองการใหมีการจัดคอรสอบรมภาษาตางประเทศกอน
เดินทาง 

- กิจกรรมภาษาตางประเทศ หลากหลาย ไมจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ 

- นิสิตตองการใหมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม เน่ืองจาก
นิสิตท่ีเขารวมโครงการมาจากหลายคณะ 

2 ดานสถานท่ีการจัดโครงการ 
2562 - เปลี่ ยนสถาน ท่ีจัดโครงการใหหลากหลาย เชน 

โครงการปนรักสูนอง นิสิตตองการให เปลี่ยนไป
บานพักคนชรา หรือสถานสงเคราะหสัตว  

- นิสิตตองการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี 
- ในโครงการท่ีมีการเดินทางไปตางประเทศ นิสิต

ตองการเลือกประเทศเปาหมายเอง 

เปลี่ยนสถานท่ีจัดกิจกรรมในบางโครงการ 
เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย    
 
 

3 ดานระยะเวลา/ชวงเวลาการจัดโครงการ 
 - นิสิตตองการใหจัดโครงการไมตรงกับชวงเวลาสอบ 

หรือ ปดภาคการศึกษา หรือฝกงาน หรือ เรียนภาค
ฤดูรอน 

ในหน่ึงโครงการอาจวางแผนการจัดโครงการ
แบงเปนหลายรุนหรือหลายครั้ง เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการเขารวมกิจกรรม 
   

4. ดานการประชาสัมพันธโครงการ 
2561 - นิสิตตองการใหมีการประชาสมัพันธการจัดโครงการ

อยางท่ัวถึง  
ประชาสัมพันธการจัดโครงการเชิงรุก ดวยการใช 
Social Media ของห น วย งาน แล ะองค ก ร
กิจกรรมนิสิต  รวมถึงแอพลิเคช่ันท่ีนิสิตตอง
ดาวนโหลดใชเปนประจำ เชน KU App หรือ 
INSIDE KU เปนตน  

 5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมี
การสรางสรรคและเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ดวยศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือพัฒนาสังคมไทย 
และสังคมโลกใหเกิดความยั่งยืน กำหนดเปาประสงคนิสิตมีจิตสาธารณะและจริยธรรมสากล  ซ่ึงในภาพรวม
มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

แผนพัฒนานิสิต  
10 ป 

 (2560-2569)  

เปาประสงค ตัวชี้วัดของแผน เปาหมาย ผลการประเมิน 
ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

แผนงานท่ี 6 :  
สรางสรรค/
ประสิทธิภาพ

นิสิตมีจติสาธารณะ
และจริยธรรมสากล 
 

จำนวนโครงการท่ี
มีการบูรณาการ
องคความรูไปจดั

ไมนอยกวา 5 
โครงการ 

8 โครงการ 
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แผนพัฒนานิสิต  
  

   

เปาประสงค ตัวชี้วัดของแผน เปาหมาย ผลการประเมิน 
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชนดวย
ศาสตรแหงแผนดิน
เพ่ือสังคมไทย/โลก
มีความยั่งยืน 

กิจกรรม
อาสาสมัคร
บำเพ็ญประโยชน  
 

ผลการประเมิน :  จากแผนการสรางสรรค/ประสิทธิภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนดวยศาสตรแหงแผนดินเพ่ือ
สังคมไทย/โลกมีความยั่งยืน เพ่ือสงเสริมนิสิตใหมีจิตสาธารณะและจริยธรรมสากล มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการท่ี
มีการบูรณาการองคความรูไปจัดกิจกรรมอาสาสมัครหรือบำเพ็ญประโยชน ท้ังสิ้น 8 โครงการ มากกวาเปาหมาย
ของแผนท่ีกำหนดไว และโครงการท้ังหมดไดดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด  ซ่ึงแตละคณะ
มีการสงเสริมใหนิสิตรวมบูรณาการนำความรูในศาสตรของตนไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้ังในดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชาวบานในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
แผนพัฒนานิสิต  

10 ป 
 (2560-2569)  

เปาประสงค ตัวชี้วัดของแผน เปาหมาย ผลการประเมิน 
ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

แผนงานท่ี 1 :  
การสรางระบบ
เพ่ือการพัฒนา
นิสิตดานการ
สรางสรรค
นวัตกรรม   
 

นิสิตมีทักษะทางปญญา
เพ่ือสามารถสรางสรรค
นวัตกรรมเชิงบูรณาการ
หลากหลายสาขาและ
เปนท่ียอมรับ สามารถ
แขงขันได และให
ประชาคม/ สาธารณะ
เกิดการรับรูผลงานหรือ
รางวัลดานนวัตกรรมเชิง
บูรณาการ 

- จำนวนเวทีการ
นำเสนอผลงาน
นวัตกรรมนิสิตสู
สาธารณะ ไมนอย
กวา 1 เวที 

ไมนอยกวา 1 
เวที 
 

โครงการ
นวัตกรรม
นิสิต KU 
Innovation 
Exiibition  

  

จำนวนผลงานท่ี
นิสิตไดรับรางวัล
ดานนวัตกรรมเชิง
บูรณาการ ไมนอย
กวา 28 ผลงาน 

ไมนอยกวา 
20 ผลงาน 

26 ผลงาน 
 

  

ผลการประเมิน :  จากแผนการสรางระบบเพ่ือการพัฒนานิสิตดานการสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือใหนิสิตมีทักษะ
ทางปญญาเพ่ือสามารถสรางสรรคนวัตกรรมเชิงบูรณาการหลากหลายสาขาและเปนท่ียอมรับ สามารถแขงขันได 
และใหประชาคม/สาธารณะเกิดการรับรูผลงานหรือรางวัลดานนวัตกรรมเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยมีการจัด
โครงการสงเสริมนวัตกรรมนิสิต KU Innovation Exibition ซ่ึงเปนเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมีผลงานท่ีไดรับรางวัลในโครงการดังกลาว จำนวน 10  ผลงาน  สำหรับผลงาน
นิสิตท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ และไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ในปการศึกษา 2561 มี
จำนวน 26 ผลงาน ซ่ึงมากกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว สะทอนใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด สามารถสรางสรรคผลงานใหเปนท่ียอมรับและแขงขันได 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 
แผนพัฒนา
นิสิต 10 ป

(2560-2569)  

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ระดับแผนงาน 

เปาหมาย ผลการประมิน 
ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

แผนงานท่ี 2 : 
การพัฒนา
ทักษะ ทาง
ปญญา เพ่ือ
การดำเนิน
ชีวิตในสังคม  

นิสิตมีทักษะทางปญญา  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และสามารถอยูรวมกันใน
สังคมโลกได 

จำนวนโครงการ/
เพ่ือการเรยีนรู
ความเปนสากล
ของนิสิต 

ไมนอยกวา 
2 โครงการ 

3 โครงการ 
 
 

  

ระดับ
ความสามารถใน
การนำเสนอ
ความรู และ
ประสบการณ
ถายทอดแกผูอ่ืน
ตอได 

      ดี ดี 
(จากการ
ประเมินนิสิตใน
การนำเสนอ 
ผลงานในการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
(APSSA) และ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติสู
สากล) 

  

จำนวนโครงการ
เสรมิทักษะทาง
อาชีพ 

ไมนอยกวา  
2โครงการ 

2 โครงการ   

แผนงานท่ี 3 : 
การสงเสริม
และพัฒนา
กิจกรรมทาง
กาย เพ่ือ
สุขภาพท่ีด ี
 

นิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมสีุขภาพด ี

จำนวนโครงการ
ออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

ไมนอยกวา 
5 โครงการ 

4 โครงการ   
โครงการ
เก่ียวกับ
กีฬา
สวนมากจะ
จัดโดย
สำนักการ
กีฬาและ
องคกรนิสิต
แตละคณะ 

แผนงานท่ี 4 
การสราง
ภูมิคุมกันทาง
จิตใจ 
 

นิสิตปรับตัวในการใชชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยอยางมี
ความสุข 

จำนวนผูเช่ียวชาญ 
ท่ีสามารถให
คำปรึกษาจาก
หนวยงานภายนอก
และภายใน
มหาวิทยาลยั 

5 คน 
 

6 คน   

รอยละของนิสติ
ท่ีมาใชบริการให
คำปรึกษามีความ
พึงพอใจในระดับ
มากข้ึนไป 

รอยละ 
97.50 

รอยละ  
99.50 
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แผนพัฒนา
นิสิต 10 ป

(2560-2569)  

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ระดับแผนงาน 

เปาหมาย ผลการประมิน 
ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

แผนงานท่ี 7 : 
การสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือ
สรางบัณฑิตสู
ความเปน
พลเมืองโลก 
 

นิสิตมีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

1) จำนวนนิสิตใน
การทำความผิด
วินัยตามขอบังคับ
ปริญญาตรฯี 

ลดลงเมื่อ
เทียบกับป 
2560  

ลดลง 17 คน 
จากป 2560 

  

2) จำนวนสื่อ
รณรงคท่ีใชในการ
ใหความรู 
คุณธรรม 
จริยธรรม สากลแก
นิสิต 

5 สื่อ 10 สื่อ   

ผลการประเมิน  
- จากแผนการพัฒนาทักษะทางปญญา เพ่ือการดำเนินชีวิตในสังคม เพ่ือใหนิสิตมีทักษะทางปญญา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และสามารถอยูรวมกันในสังคมโลกได นั้น มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูความเปนสากลของนิสิต จำนวน 3 โครงการ มากกวาจากท่ีต้ังเปาหมายไว สะทอนใหเห็นวา 
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด ซ่ึงแตละโครงการเปนการเตรียมความ
พรอมเพ่ือพัฒนานิสิตใหมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี และเปนการเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
และนิสิตท่ีเขารวมโครงการมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี โดยพิจารณาจาการนำเสนอผลงาน 

- จากแผนการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมทางกาย เพ่ือใหนิสิตมหาวิทยาลัยมีสุขภาพท่ีดี นั้น 
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการสงเสริมกีฬาและสุขภาพ ท้ังการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย การตรวจรักษาสุขภาพ 
และกิจกรรมตาง ๆ ในสวนขององคกรนิสิตของแตละคณะ เชน กีฬา 4 จอบ ของสโมสรนิสิตคณะเกษตร หรือ 
กีฬากระปองของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือวิ่งประเพณี เปนตน สะทอนใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการ
ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด ทำใหนิสิตมีสุขภาพท่ีดีไดจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ   

- จากแผนการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ เพ่ือใหนิสิตปรับตัวในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 
นั้น มหาวิทยาลัย มีจัดโครงการกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหนิสิตทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การมีปฏิสัมพันธ และการอยูรวมกัน รวมท้ังมีการจัดตั้งศูนยสุขภาวะ เพ่ือทำหนาท่ีดูแลชวยเหลือ
นิสิตดานสุขภาวะ จัดบริการใหคำปรึกษาเพ่ือการสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาใหกับนิสิต ซ่ึงการดำเนินงาน
มาประมาณ 2 ป มีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาชวยดูแลนิสิต จำนวน 6 คน 
สูงกวาจำนวนท่ีตั้งเปาหมายไว และรอยละ 99.50 ของนิสิตท่ีใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของศูนย
สุขภาวะ ในระดับมาก ซ่ึงมากกวารอยละของนิสิตปท่ีผามา (97.50) สะทอนใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการ
ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 

- จากแผนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางบัณฑิตสูความเปนพลเมืองโลก เพ่ือใหนิสิตมีคุณธรรม
และจริยธรรมนั้น มหาวิทยาลัยมีจัดโครงการกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคุณภาพและจริยธรรมใหกับนิสิต มี
จิตอาสา ใหการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาส รวมท้ังมีการรณรงคใหมีระเบียบ
วินัย ซ่ึงสถิติของนิสิตท่ีกระทำความผิดวินัยในป 2561 จำนวน 17 คน ลดลงจาก ป 2560 (47 คน) จำนวน 30 
คน และมีการผลิตสื่อเพ่ือรณรงคนิสิตในเรื่องเก่ียวกับวินัยนิสิต จำนวน 10 สื่อ มากกวาท่ีตั้งเปาหมายไว คือ
จำนวน 5 สื่อ สะทอนใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด   
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3.2 ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนพัฒนานิสิต  

10 ป 
 (2560-2569)  

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ระดับแผนงาน 

เปาหมาย ผลการประเมิน 
ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

แผนงานท่ี 8 : การ
สงเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
พรอมท้ังการเรยีนรู
ขามวัฒนธรรม 
 

นิสิตเห็น
ความสำคญั
ของการธำรง
วัฒนธรรมไทย 
และยอมรับ
วัฒนธรรม
หลากหลาย 

1) จำนวนโครงการ
แลกเปลีย่น
ศิลปวัฒนธรรม/ 
โครงการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 

ไมนอยกวา 2 
โครงการ 
 

3 โครงการ 
 

  

2) จำนวนนิสิตท่ี 
outbound เพ่ือการเรยีนรู
ขามวัฒนธรรมตอป 

ไมนอยกวา 
20 คน 

   17  คน   

ผลการประเมิน จำนวนโครงการท่ีไดจัดใหนิสิตไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำหนดไมนอยกวา 2 
โครงการ  ป 2561 มีโครงการท่ีนำนิสิตเขารวมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ท้ังหมด 2 โครงการ  ไดแก โครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ระหวาง 21 – 24 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และการนำนิสิตเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี  19 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย และโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
     สรุปผลการประเมินจากแผนท้ังหมดในสวนของดัชนีชี้วัดของแผนงานท่ีไมบรรลุ คือ  

1. กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมดานกีฬาท่ีจัดโดยสวนกลาง ยังมีจำนวนนอย  

2. จำนวนนิสิตไดเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนอยกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว  

     ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทางดานกีฬาเพ่ิมข้ึนและการสนับสนุนนิสิตท่ีมี
ความสามารถดานศิลปวัฒนธรรมใหไดเดินทางไปตางประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน 

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา มหาวทิยาลัย
มีการนำขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากปการศึกษา 2560 มาดำเนินการในปการศึกษา 
2561  
 

ปญหา/ขอเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน     
  (ปการศึกษา 61) 

ผลการดำเนินงาน 

1.จำนวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการมี
แนวโนมลดลง ซึ่งวิเคราะหไดวาอาจมี
ปจจัยมาจากหลายสวน ดังน้ี 

  

- มหาวิทยาลัยกำหนดใหนิสิตเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียง 8 กิจกรรม 
โดยไมกำหนดช่ัวโมงกิจกรรม 

- มีการหารือเพ่ือเสนอรางการ
ปรับเปลีย่นโครงการเพ่ือให
สอดคลองตอการเขารวมของนิสิต 
โดยใหเพ่ิมเปน 16 กิจกรรม 
แบงเปน กิจกรรมมหาวิทยาลัย
บังคับใหเขารวม 6 กิจกรรม 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยกำหนดให
เลือกเขารวม 5 กิจกรรม  กิจกรรม
เสรมิสรางสมรรถนะ 4 กิจกรรม 
กิจกรรมเพ่ือสังคม 1 กิจกรรม 
 

อยูระหวางประชาพิจารณกับนิสติ 
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ปญหา/ขอเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน     
  (ปการศึกษา 61) 

ผลการดำเนินงาน 

-หัวขอ หรือรูปแบบกิจกรรมท่ีจัดยังมี
ความนาสนใจไมเพียงพอ หรือยังไมตรง
กับความตองการของนิสิตเทาท่ีควร เชน 
การน่ังฟงบรรยาย หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับวันสำคัญทางวินัยนิสติ (วัน
งดสูบบุหรีโ่ลก วันตอตานยาเสพตดิ วัน
เอดสโลก 

- วางแผนปรับรูปแบบกิจกรรมใน
บางโครงการใหสอดคลองกับความ
ตองการของนิสิตอาจตองพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับ
รูปแบบกิจกรรมท่ีกำหนด  

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล
ในรูปแบบเดิมน้ัน กำหนดเดินทางเปนหมู
คณะ ทำใหนิสติไมไดใชทักษะดานภาษาและ
ทักษะการใชชีวิตในตางประเทศไดอยางเต็มท่ี 
แตในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกำหนด
แนวทางใหแบงกลุมนิสิตออกเปน 4 กลุม 
กลุมละ 9-11 คน ไปศึกษาดูงานกลุมละ 1 
ประเทศ ไดแก ประเทศสาธารณรฐัจีน 
(ไตหวัน) ประเทศมาเลเซยี ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม โดยนิสติ
เปนผูวางแผนการเดินทางดวยตนเอง และ
ประสานงานเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง จากการ
ปรับรูปแบบ ทำใหนิสติไดฝกใชทักษะดาน
ภาษา ทักษะการประสานงาน และทักษะการ
ใชชีวิตในตางประเทศไดอยางแทจริง 

2. นิสิตท่ีมาเขารวมกิจกรรมบางสวน ไม
มีความใสใจและสนใจท่ีจะทำกิจกรรม
อยางแทจริง เปนการเขารวมเพ่ือใหผาน
เกณฑการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร
เทาน้ัน  

ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม 
เพ่ือใหนิสิตมสีวนรวม โดยมีการ
เปดรับสมัครและคัดเลือกนิสติท่ีมี
ความสนใจในการเขารวมโครงการ  

เปดโอกาสนิสติท่ัวไปท่ีสนใจไดสมคัร และ
กรรมการฯ คัดเลือกนิสิตเขารวมโครงการโดย
วิธีสอบสัมภาษณ เชน การคัดเลือกนิสิตเพ่ือ
เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(APSSA) โดยนิสติไดทำกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรูกับนักศึกษาตางประเทศ ฝกการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการดานกิจการนิสติ
รวมกับประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงได
แลกเปลีย่นศึกษาวัฒนธรรมกับผูเขารวมชาติ
ตาง ๆ จากประเทศภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก ณ 
กรุงกัวลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวาง
วันท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 

3. จากการสอบถามพูดคุยกับนิสติ และ
สรุปผลการประเมินโครงการ พบวา นิสิต
ตองการเขารวมกิจกรรมภายนอก
มหาวิทยาลยั มากกวาการรวมกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบปมี
กิจกรรมท่ีจดัภายนอกจำนวนนอย      
ไมสอดคลองกับความตองการของนิสิต 

ดวยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
จำกัด และจำนวนบุคลากรท่ีนอย
ไมสามารถดูแลการออกนอก
สถานท่ีของนิสิตไดอยางท่ัวถึง  
มหาวิทยาลยัจึงมีนโยบาย
สนับสนุนใหนิสิตจดักิจกรรมพัฒนา
ภายในมหาวิทยาลัยเปนหลัก  

 

4. ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการในการ
นำนิสิตศาสตรตาง ๆ ไปทำกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชนในพ้ืนท่ีตามศาสตรของ
ตน 

มีแผนการจัดกิจกรรมใหนิสิตนำ
ศาสตรความรูท่ีเก่ียวของไปทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนในพ้ืนท่ี
ชุมชนตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

มีการจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิตนักศึกษา    
ในความรวมมือของมูลนิธิรากแกวกับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  เพ่ือสนับสนุนให
สถาบันการศึกษาทำงานอยางบูรณาการ
รวมกับทุกภาคสวนในการขับเคลือ่นการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน  ในป
การศึกษา 2561 มีคณะตาง ๆ รวมนำองค
ความรูไปพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมาย ณ ตำบล
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ปญหา/ขอเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน     
  (ปการศึกษา 61) 

ผลการดำเนินงาน 

เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  เชน 
- โครงการการอะตอมอาสา เพ่ือใหความรู

แกชุมชนในการนำผลผลติในพ้ืนท่ีมา
พัฒนาเปนผลติภณัฑโดยคณะวิทยาศาสตร 

- โครงการสัตวแพทยอาสา (ฉีดวัคซนีโรค
พิษสุนัขบา ในสุนัขและแมว โดยคณะสัตว
แพทยศาสตร 

- โครงการคายอาสาเผยแพรความรูและ
เทคโนโลยีทางการเกษตรสูชนบท ครั้งท่ี 
15 

- โครงการสนคูสูสังคม ประจำปการศึกษา 
2561 โดยสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร 

- โครงการสงเสริมคณุภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชน หมู 2 ต.เพนียด โดยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ 
รวมกับ คณะเกษตร คณะสังคมศาสตร 
คณะประมง 

- โครงการแพรความรูดานสิ่งแวดลอม
เก่ียวกับคุณภาพน้ำและการจดัการขยะ
ชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนการเกษตร
อยางยั่งยืน โดยคณะสิ่งแวดลอม 

5. ควรสงเสริมใหองคกรกิจกรรมนิสิต 
เปนผูคิดสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมโครงการ
ควรมีความตอเน่ืองและยั่งยืนในการ
ดำเนินกิจกรรม 

ริเริม่การสนับสนุนใหองคกรนิสิต
จัดโครงการท่ีมีความตอเน่ืองและ
ยั่งยืน โดยสนับสนุนท้ังการ
ดำเนินงานและงบประมาณ  

มหาวิทยาลยัรวมกับสภาผูแทนนิสติจัด
ประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ในหัวขอ 1st 
Movement to the Future: Empowering 
ASEAN Youth for Being Global Citizens 
เพ่ือยกระดับการดำเนินกิจกรรมของสภา
ผูแทนนิสิตใหมีความเปนสากล และสราง
เครือขายการดำเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ โดยมสีภาผูแทนนิสิตนักศึกษา 
หรือผูนำนิสิตนักศึกษาจาก 7 ประเทศ ไดแก 
ไทย พมา เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส บรูไน 
และจีน จำนวน 40 คน เขารวมโครงการ
ดังกลาว 

ขอเสนอแนะการดำเนินงานการพัฒนากิจกรรมนิสิตในปการศึกษา 2562 
1. กองกิจการนิสิตและองคกรกิจกรรมนิสิต ยังไมมีระบบและกลไกในการกำกับติดตามโครงการทุก

โครงการตองรายงานผลการดำเนินโครงการ 
2. ควรใหกองกิจการนิสิตดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเปนรายเดือนผานระบบสารสนเทศ ของ

กองกิจการนิสิต ในสวนของสภาผูแทนนิสิตไดมีการติดตามใหองคกรกิจกรรมดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณท่ีวางไว ซ่ึงหากองคกรกิจกรรมไมดำเนินการจะถูกยกเลิกโครงการและโอน
งบประมาณคืนสวนกลาง และโครงการดังกลาวจะไมไดรับการพิจารณางบประมาณหรือถูกหักลดงบประมาณใน
การพิจารณาในครั้งตอไป 
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3.รวบรวมขอมูลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีดำเนินการวาประเภทใดยังมีไมเพียงพอ หรือสำรวจความ
ตองการของนิสิตตอรูปแบบและลักษณะการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ขอ 

มีการดำเนินการ 
2  ขอ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 
5 ขอ 

มีการดำเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนน 

สกอ.ท่ี 1.5 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-1-1 ขอมูลการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากฐานขอมูล nisit.kasetsart.org    
1.5-3-1 แผนปฏิบัติการกองกิจการนิสิต ประจำปงบประมาณ 2562  
15.-3-2 เอกสารขอมูลเพ่ือนำมาสรุปวิเคราะหการพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2561 วิทยาเขศรีราชา 

1.5-3-3 
เอกสารขอมูลเพ่ือนำมาสรุปวิเคราะหการพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2561 วิทยาเขต
กำแพงแสน 

1.5-4-1 
เอกสารจำนวนและผลงานนิสิตดีเดนดานนวัตกรรม ภาคตน-ภาคปลาย ปการศึกษา 
2561   

1.5-4-2 สถิติการเขารับบริการศูนย Happy place 

1.5-4-3 สถิติการกระทำผิดวินัยนิสิต 5 ป ยอนหลัง 
1.5-4-4 แนวทางการสงเสริมทักษะนวัตกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.5-4-5 รายงานประจำป กองกิจการนิสิต ป 2561 
แหลงขอมูล  :   กองกิจการนิสิต  
หนวยงานท่ีรวบรวมขอมูล  :   กองกิจการนิสิต 
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