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ค ำน ำ 

หนังสือรายงานประจ าปี 2562 กองกิจการนิสิตฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ของกองกิจการนิสิต โดยการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย   
6 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการ
และสวัสดิการ และงานหอพัก 

       วัตถุประสงค์ในการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปีกองกิจการนิสิตฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของกองกิจการนิสิต ทั้งด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดบริการนิสิต การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต   
การพัฒนาศักยภาพนิสิต ตลอดจนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรอบปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

        กองกิจการนิสิตขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรกองกิจการนิสิต ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ จนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

                                                                    กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี   
                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สำรจำกผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต 

รายงานประจ าปี 2562 ฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานหน่วยงาน
ของกองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการ
ด าเนินงานต่างๆ ด้านกิจการนิสิต มุ่งเน้นเสริมสร้างให้นิสิต ถึงพร้อมซึ่งความ
สมบูรณ์ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม 
และจริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมและประเทศชาติในอนาคต 

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาการท างานในด้านกิจการนิสิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการท างานในอนาคต และในนามของกองกิจการนิสิต ขอขอบคุณ
หน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองกิจการนิสิตให้ประสบ
ความส าเร็จ และร่วมกันพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  

                                                                                      
                            (นายวิชาญ วงษ์สังข์) 

                                                  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ 

กองกิจกำรนิสิต เป็นหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 โดยตั้งอยู่ที่
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับกิจกรรมนิสิต ตลอดจนการจัดให้มีบริการ และสวัสดิการแก่นิสิต
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพ่ือพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่ สมบูรณ์       
ทั้งทางด้านวิชาชีพสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพ่ือที่จะได้เป็นพื้นฐานที่ดี ในการน าความรู้ไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ปรัชญำ 

พัฒนานิสิต ปลูกจิตส านึก ระลึกคุณธรรม ชี้น าคุณภาพชีวิต 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

          กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถด าเนินภารกิจด้านการจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นิสิตในระดับที่
ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นิสิต และการจัดการ
โครงการพัฒนานิสิตได้สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย 

ภำรกิจ (Mission) 

1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพ่ือช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน  ตลอดจน
ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นิสิต 

2 .  ส่ ง เส ริ มและสนั บสนุ นการจั ดกิ จ กร รมนิ สิ ต  เ พ่ื อ ให้ เป็ นกล ไกส าคัญ ในการ เส ริ มสร้ า ง
ประสบการณ์ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา ตลอดจนเพ่ือให้เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติการทางวิชาการส าหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยเสริมสร้างให้นิสิตถึงพร้อมซึ่ง
ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยม
ประชาธิปไตย จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

 



 

6 

ภำระหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตตลอดจนการจัดให้มีบริการและสวัสดิการ       
แก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์              
ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิตแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 งาน 
โดยแต่ละหน่วยงานมี ภาระหน้าที่ดังนี้ 

  1. งานธุรการ มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือ   
จัดประชุม สนับสนุนการอ านวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสร 
และคณะต่างๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงาน ภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 หน่วยได้แก่ หน่วยธุรการและ
บริหารบุคคล หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ หน่วยพัสดุ หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และหน่วยประกัน
คุณภาพ  

  2. งานกิจกรรมนิสิต มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก และก ากับดูแลการด าเนินงานของ 
องค์การ ชมรม สโมสรนิสิต เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
จัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนจัดท าโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้
นิสิตของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตไปในทิศทางของมหาวิทยาลัย จัดท าใบรับรองประสบการณ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต (ในส่วนกลางบางเขน) 

  3. งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ในการพัฒนานิสิตเพื่อน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจัด
โครงการพัฒนานิสิต เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และดูแลความประพฤติของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการตระหนักรู้ สามารถประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัยและรู้จักการ
แสดงออกที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาวินัย ความประพฤติของนิสิตให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีภูมิ คุ้มกันและอยู่ในระเบียบวินัย 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนน านิสิตในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และสารเสพติด 

    4. งานแนะแนวและจัดหางาน มีหน้าที่ให้บริการในการให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต              
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพและให้บริการทดสอบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพ
ในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตสามารถศึกษาได้เต็มความสามารถ และส าเร็จ
การศึกษาออกไปประกอบอาชีพ   

  5. งานบริการและสวัสดิการ มีหน้าที่ให้บริการและเอ้ือประโยชน์ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนิสิต เช่น     
ด้านทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การช่วยเหลือทางด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตตามอัตราที่ก าหนด ให้ความรู้ค าแนะน าและประสานงานในด้านการศึกษาวิชาทหาร  

           6. งานหอพัก มีหน้าที่ให้บริการด้านหอพักทั้งชาย–หญิง จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตหอพัก ให้ค าปรึกษาเพื่อให้
นิสิตสามารถปรับตัวในการอาศัยอยู่ในหอพัก รวมถึงการดูแลรักษาพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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ผู้บริหำรกองกิจกำรนิสิต 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน 
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โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 
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ข้อมูลบุคลำกร 

บุคลากรสังกัดกองกิจการนิสิต มีทั้งหมด 205 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 34 

อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 157 อัตรา และลูกจ้างประจ า จ านวน 14 อัตรา โดยสามารถจ าแนก

บุคลากรตามคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 15 คน ปริญญาตรี 43 คน ต่ ากว่าปริญญาตรี 146 คน 

ทั้งนี้มีพนักงานมหาวิทยาลัยท าผลงานในระดับช านาญการแล้ว จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33 จากพนักงาน

มหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติการที่ต้องท าช านาญการท้ังหมด และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

20 จากพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่สังกัดกองกิจการนิสิต   
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พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พนักงานทั่วไป

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พนักงานรับโทรศัพท์ 

ช่างเทคนิค

หัวหน้าคนงาน

พนักงานสถานที่ 

คนสวน

จ ำนวนบุคลำกรตำมต ำแหน่ง (คน)
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

งำนธุรกำร 

ปีงบประมาณ 2562  กองกิจการนิสิตได้ด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รวม 18 อัตรา  

ดังนี้ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา 

พนักงานรักษาความปลอดภัย  4 อัตรา และพนักงานทั่วไป 7 อัตรา 

           

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกองกิจกำรนิสิต ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ส าหรับการพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิตมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 2 โครงการ และ

โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร จ านวน 8 โครงการ โดยมีเนื้อหาความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของกองกิจการ

นิสิต ทักษะการให้บริการ การจัดท าตัวชี้วัดโครงการ รวมถึงการจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ของบุคลากร

ที่เกษียณอายุราชการ อาทิ  

1. โครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน ในระบบ KU SMART P เป็นการให้ความรู้

บุคลากรในการกรอกข้อตกลงการปฏิบัติงานในระบบ KU SMART P วิทยากรโดยผู้อ านวยการกองกิจการนิสิตและหัวหน้า

งานธุรการ จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

นักวิชาการเงินและบัญชี , 
1, 6%

นักวิชาการศึกษา, 3, 19%

พนักงานท่ัวไป, 7, 44%

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย, 4, 25%

นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ, 1, 6%

สัดส่วนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562
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2. โครงกำรอบรมบุคลำกรในกำรจัดท ำสื่อมัลติมีเดีย เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง       
การใช้โปรแกรม Sony Vegas และ Pro show วิทยากร โดยคณะท างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดขึ้นใน
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม  3 ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

 

3. โครงกำรสัมมำทิฐิบุคลำกรกองกิจกำรนิสิต ครั้งที่ 1 โดยผู้บริหารหน่วยงานแจ้งข้อมูล ข่าวสาร        
ที่จ าเป็น ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและกองกิจการนิสิต จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยายและ
จัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

 

4. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรก ำหนดตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงกำร  โดยจัด
อบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเข้าใจการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ณ     
ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 
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5. โครงกำรสัมมนำพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกองกิจกำรนิสิต เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับ
ความรู้  ด้านการให้บริการที่เป็นเลิศและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง บุคลากรได้ระดมสมองในการให้บริการ  
ที่เป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ      
ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก และ โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

  
กำรใช้เงินงบประมำณของกองกิจกำรนิสิต ปีงบประมำณ 2562 

 ในภาพรวม ค่าใช้จ่ายที่กองกิจการนิสิตใช้มากที่สุด คือ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 36 

ของงบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด เนื่องจากกองกิจการนิสิตมีอาคารที่อยู่ในความดูแลเป็นจ านวน 34 อาคาร จึงท าให้เกิด

รายการซ่อมแซมรวมถึงต้องจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในอาคารต่างๆ  

 

 
 

 

 

 

งบบุคลากร
33%

งบด าเนินงาน : ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ

36%

งบด าเนินงาน : ค่า
สาธารณูปโภค

17%

งบอุดหนุนกิจกรรม
13%

งบอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร

1%

งบรายจ่ายอ่ืน
0%

สัดส่วนงบประมำณค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2562
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ในปีงบประมาณ 2562 กองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็น 2 ส่วน คือ 

1) งบประมาณกองกิจการนิสิต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 43,793,906 บาท และได้ใช้

งบประมาณท้ังสิ้น 38,071,511.72 บาท คงเหลือ 5,602,356.48   
หมวดเงนิ  งบท่ีได้รับจัดสรร   งบประมำณท่ีใช้ไป   คงเหลอื  

กองกิจกำรนิสิต 

งบบุคลำกร   19,280,706.00       18,777,177.48        503,528.52  

งบด ำเนินงำน    

   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ     9,465,700.00        9,319,684.00        146,016.00  

   ค่าสาธารณปูโภค        452,000.00             66,644.24        385,355.76  

งบอุดหนุนกิจกรรม       

   โครงการสนับสนุนพัฒนากิจการนิสิตและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งฯ 

    3,000,000.00        1,963,288.00      1,036,712.00  

   โครงการปัจฉิมนิเทศ        500,000.00           445,170.00          54,830.00  

   โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรม        300,000.00           143,128.00        156,872.00  

   โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมของชมรมกิจกรรมนสิิต     2,000,000.00           555,504.00      1,444,496.00  

   โครงการปันรักสู่น้อง        400,000.00           273,972.00        126,028.00  

  โครงการอุดหนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกองกิจการนสิิต     5,000,000.00        3,825,850.00      1,174,150.00  
  โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน        200,000.00           200,000.00    
  โครงการประชุมสภาอาเซียน        300,000.00           154,242.00        145,758.00  
  โครงการฝึกอบรมผู้น านิสติตันกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน        500,000.00           390,440.00        109,560.00  
  โครงการ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0        120,000.00                  -  120,000.00  
  โครงการรับผู้มีความสามารถดา้นศิลปวัฒนธรรม        150,000.00             55,045.00          94,956.00  
  โครงการเงินสนับสนุนอาคารเทพศาสตรส์ถิตย ์     1,000,000.00           968,444.00          31,556.50  
งบรำยจ่ำยอื่น       
 เงินสมทบกองทุนสวัสดภิาพบุคลากร         10,500.00             10,300.00              200.00  
งบอุดหนุนเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร       
  โครงการสมัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร        500,000.00           401,929.00          98,071.00  
  โครงการสมัมนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต        300,000.00           292,750.00           7,250.00  
  โครงการอบรมบคุลากร         40,000.00             35,000.00           5,000.00  
  โครงการสร้างสัมมาทิฐ ิ        200,000.00           168,491.00          31,509.00  
 รวม    43,793,906.00       38,071,551.72      5,602,356.48  
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2) งบประมาณโครงการอาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 งบประมาณทั้งสิ้น 37,634,415 บาท และได้

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 34,666,400.95 บาท คงเหลือ 2,968,015.05 บาท 

หมวดเงนิ  งบท่ีได้รับจัดสรร   งบประมำณท่ีใช้ไป   คงเหลอื  
โครงกำรอำคำรหอพักซอยพหลโยธิน 45 
งบบุคลำกร          5,282,616.00        5,275,979.56         6,636.44  
งบด ำเนินงำน    
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ        16,766,800.00       16,733,544.45       33,255.55  
ค่าสาธารณูปโภค        15,055,000.00       12,212,479.94   2,842,520.06  
งบอุดหนุน       
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย              60,000.00             60,000.00    
โครงการท าบญุหอพัก              60,000.00             60,000.00    
โครงการพยาบาลพิเศษประจ าหอพัก            300,000.00           214,397.00       85,603.00  
โครงการจติอาสา              70,000.00             70,000.00    
โครงการปฐมนิเทศ              40,000.00            40,000.00    
 รวม      37,634,416.00      34,666,400.95   2,968,015.05  

 

กำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี 2562 (จ ำแนกตำมสำยงำน) 

กองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิต จ านวน 

11,489,340 คิดเป็นร้อยละ 14 ของงบประมาณกองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรทั้งหมด  

 

งานธุรการ
21%

งานกิจกรรมนิสิต
26%

งานบริการและสวัสดิการ
5%

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

33%

งานแนะแนวและจัดหา
งาน
7%

งานหอพัก
8%

งบประมาณเงนิรายได้ที่ใช้ในการจัดโครงการพัฒนานิสิตและบุคลากร

ปี 2562 จ าแนกตามงาน 
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กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2562 

ส าหรับรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายการที่วงเงินหนึ่งแสนบาท กองกิจการนิสิตใช้

งบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่จ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตนิสิต ทั้งสิ้น 27,479,418.92 คิดเป็นร้อยละ 33 ของ

งบประมาณท่ีกองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรทั้งหมด 

รำยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในวงเงินเกิน 100,000 บำท 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน/บำท 
1 ซื้อครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องส ารองไฟอินเตอร์เนต็(หอพักซอย45) 125,190.00 

2 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน-โต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้อแข็งโครงขาเหล็ก ขนาด0.70x1.50x0.75 เมตร  
(หอพักซอย45)                                                   

196,000.00 

3 ซื้อครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง-อุปกรณ์ชุดเสียงประกาศ ตามสาย (หอพักซอย45) 138,565.00 

4 ซื้อครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์-เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัต ิ 391,620.00 

5 ซื้อครุภณัฑ์โฆษณาเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง-โทรทัศน์ LG ขนาด 55 นิ้ว 292,500.00 

6 จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว-ที่นอน จ านวน1,600 หลัง 716,800.00 

7 จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น จ านวน 20 เครื่อง 813,200.00 

8 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน-ชุดโตะ๊และเก้าอ้ี จ านวน 1,600 ชุด 1,566,400.00 

9 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน-เก้าอี้นักเรียน (หอพักซอย45) 520,020.00 

10 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน-โตะ๊เขียนหนังสือ (หอพักซอย45) 139,500.00 

11 จ้างเหมาบริการท าสวน (หอพักซอย45) 297,600.00 

12 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟตห์ลัง 1-3 (หอพักซอย45) 227,910.00 

13 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟตห์ลัง 4-6 (หอพักซอย45) 268,500.00 

14 จ้างเหมาดูแลระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (หอพักซอย45) 374,500.00 

15 จ้างเหมาดูแลระบบไฟ ALARM (หอพักซอย45) 197,950.00 

16 
 

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องปั้มน้ าดับเพลิงและจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
ก าเนิดไฟฟ้า (หอพักซอย45) 

384,130.00 
 

17 จ้างเช่าตัดชุดพิธีการกระโปรงเขียว 133,000.00 

18 จ้างเหมาท าเข็มติดเสื้อ KU พร้อมบรรจุกล่องพลาสติกสีขาว 496,908.00 

19 จ้างเหมาซักผ้าม่านหลัง2-7 (หอพักซอย45) 287,937.00 

20 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต ์(หอพักซอย45) 157,611.00 
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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน/บำท 
21 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (หอพักซอย45) 231,120.00 

22 จ้างเหมาจดัท าพวงกุญแจ ID KU  377,282.00 

23 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (หอพักซอย45) 113,420.00 

24 จ้างเหมาดูแลระบบลิฟต ์(หอพักซอย45) 111,708.00 

25 จ้างตัดสูทพิธีการ พร้อมปักโลโก ้ 176,800.00 

26 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั้มน้ า (หอพักซอย45) 250,000.00 

27 จ้างเหมาตดัชุดบุคลากรระดับปฏบิัติงาน 116,100.00 

28 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต ์(หอพักซอย45) 156,327.00 

29 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง OVERLOAD (หอพักซอย45) 171,200.00 

30 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต ์(หอพักซอย45) 471,870.00 

31 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารเทพศาสตรส์ถิตย์ 557,256.00 

32 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรบัอากาศ (หอพักซอย45) 1,050,000.00 

33 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place(อาคารเรียนรู้) 700,000.00 

34 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหลัง1-7 (หอพักซอย45) 7,960,000.00 

35 จ้างเหมาท าความสะอาด (หอพักซอย45) 2,770,000.00 

36 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลกองกิจการนิสิต 2,083,200.00 

37 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 149,194.92 

38 จ้างท าเสื้อรุ่น เคย ู78  1,440,000.00 

39 จ้างเหมาก าจดัปลวก (หอพักซอย45) 246,100.00 

40 โครงการก่อสร้างหลังคาจอดรถจักรยาน (หอพักซอย45) 619,000.00 

รวม 27,476,418.92 
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งำนกิจกรรมนิสิต 

งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ขององค์กรกิจกรรมนิสิต ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีการจัดโครงการพัฒนานิสิต

ที่ด าเนินกิจกรรมนิสิต เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมนิสิต  

สรุปการจัดโครงการพัฒนานิสิตกลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนิสิตดีเด่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น     
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีและเป็นก าลังใจแก่นิสิตที่ได้รับ
รางวัล จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยในปีการศึกษา 2561  มีนิสิต (ส่วนกลางบางเขน) ได้รับพิจารณาคัดเลือกจ านวนทั้งสิ้น 355 คน แบ่งเป็น     

นิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ จ านวน 120 คน นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน 66 คน นิสิตดีเด่น   

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ านวน 169 คน 

จ ำนวนนิสิตดีเด่นด้ำนต่ำงๆ จ ำแนกตำมคณะและภำคกำรศึกษำ 

คณะ 

ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 

ควำม 
ประพฤต ิ

กิจกรรม
เสริม

หลักสูตร 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

และนวัตกรรม 
รวม/คน 

ควำม
ประพฤต ิ

กิจกรรม
เสริม

หลักสูตร 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

และนวัตกรรม 
รวม/คน 

เกษตร  2 6 - 8 1 4 - 5 
ประมง 3 1 1 5 3 1 - 4 
วนศาสตร์ 5 2 - 7 5 1 - 6 
วิทยาศาสตร์ 5 1 4 10 - 1 - 1 
สัตวแพทยศาสตร์ 5 1 - 6 3 1 - 4 
อุตสาหกรรมเกษตร 5 1 22 28 5 1 19 25 
วิศวกรรมศาสตร์ 5 1 53 59 5 1 37 43 
ศึกษาศาสตร์ 5 1 - 6 5 4 - 9 
มนุษยศาสตร์ - 1 1 2 2 1 -   3 
สังคมศาสตร์ 5 8 - 13 3 4 - 7 
เศรษฐศาสตร์ 4 5 - 9 4 2 1 7 
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คณะ 

ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 

ควำม 
ประพฤต ิ

กิจกรรม
เสริม

หลักสูตร 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

และนวัตกรรม 
รวม/คน 

ควำม
ประพฤต ิ

กิจกรรม
เสริม

หลักสูตร 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

และนวัตกรรม 
รวม/คน 

บริหารธุรกิจ 5 6 18 29 5 5 5 15 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 1 6 12 5 1 2 8 
เทคนิคการสัตวแพทย ์ 5 1 - 6 5 1 - 6 

สิ่งแวดล้อม 5 1 - 6 5 1 - 6 

รวมทั้งสิ้น 64 37 105 206 56 29 64 149 

 

4% 3%
4%

3%
3%

15%

29%

4%
1%

6%

4%

12%

6%
3% 3%

สัดส่วนนิสิตดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำแนกตำมคณะต่ำง ๆ

คณะเกษตร 4% คณะประมง 3%

คณะวนศาสตร์ 4% คณะวิทยาศาสตร์ 3%

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3% คณะอุตสาหกรรมเกษตร 15%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29% คณะศึกษาศาสตร์ 4%

คณะมนุษยศาสตร์ 1% คณะสังคมศาสตร์ 6%

คณะเศรษฐศาสตร์ 4% คณะบริหารธุรกิจ 12%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6% คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 3%

คณะสิ่งแวดล้อม 3%



 

21 

2. โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24
กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยจ าปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  

3. โครงการวางพวงมาลา 23 ตุลาคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือน านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วม
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จัดในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร  

  

 

34%

18%

48%

สัดส่วนนิสิตดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ

ความประพฤติ 34% กิจกรรมเสริมหลักสูตร 18% ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 48%
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4. โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยจัดระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

  
5. โครงการฝึกอบรมผู้น ากิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าอย่างมี

ทิศทางแก่ผู้น าชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ เรือนไม้ชาย
คลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  

  
 6. โครงการฝึกอบรม“หลักสูตรผู้น ากิจกรรมนิสิต : ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาความเป็นผู้น ากิจกรรมนิสิตอย่างมีทิศทางในการจัดกิจกรรมของนิสิต  นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร้องเพลงและรับน้องใหม่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ 
มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี 
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7. โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านการ
บริหารจัดการที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการด าเนินงานในฐานะผู้น าองค์กรกิจกรรมนิสิตและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้น ากิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ 
เรือนไม้ชายคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 

  
8. โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้รับแนวคิดเกี่ยวกับการน าประสบการณ์

จากการด าเนินกิจกรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคตและแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ งค์กร
กิจกรรมนิสิต จัดในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
 
9. โครงการตรวจประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือองค์กรกิจกรรมนิสิตได้รับ

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านการวางแผนการจัดท าโครงการ จัดระหว่างวันที่ 
20 เมษายน- 5 พฤษภาคม  2562  
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10. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประสานงานที่ดีระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันน าไปสู่การก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรม

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพจัดระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2562  

  
 
11. โครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือนิสิตสามารถร้อง

เพลงมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จัดวันที่ 10 
สิงหาคม 2562  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

  
 

12. โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ

ด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยในปี 2562 มีนักเรียน

ไดร้ับคัดเลือกทั้งสิ้น  29  คน 
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กำรดูแลองค์กรกิจกรรมนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน 

  องค์กรกิจกรรมนิสิตบางเขนที่อยู่ในความดูแลของงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มีจ านวนทั้งสิ้น 97 

องค์กร โดยสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
องค์กำรบริหำร องค์กำรนิสิต  

1 องค์การบริหาร องค์การนิสิต 8 กลุ่มเค.ยู แดนซ์ คลับ 
2 สภาผู้แทนนิสิต 9 กลุ่มวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม 
3 กลุ่มไอเซค 10 กลุ่มผู้ประกอบการนิสิต 
4 กลุ่มพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 11 กลุ่มศาสตร์แห่งความสุข   
5 กลุ่มจักรยานแห่ง มก. 12 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 
6 กลุ่มนิสิตอาสาสมัครสถานสังคมสงเคราะห์ (KU  VOS) 13 กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร   
7 กลุ่มนักจัดการสมดุลชีวิต   

สโมสรนิสิต   
1 สโมสรนิสิตคณะเกษตร  9 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
2 สโมสรนิสิตคณะประมง 10 สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
3 สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ 11 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
4 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 12 สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ 
5 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6 สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
7 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 
8 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์   

ชมรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม   
1 ชมรมนิสิตอีสาน 12 ชมรมเชียร์และแปรอักษร 
2 ชมรมดนตรีไทย 13 ชมรมนาฏศิลป์ไทย 
3 ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย  14 ชมรมโขนละคอน 
4 ชมรมอคูสติก 15 ชมรมสมาธิเพ่ือคุณภาพชีวิต 
5 ชมรมพุทธศาสน์ 16 ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่ง มก. 
6 ชมรมนิสิตมุสลิม 17 ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
7 ชมรมคริสเตียน 18 ชมรมวงดนตรีสากลแห่ง มก. 
8 ชมรมคาทอลิก 19 ชมรมวรรณศิลป์ 
9 ชมรมศิลปการถ่ายภาพ 20 ชมรมเกษตรสาน 
10 ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด 21 ชมรมดาราศาสตร์ 
11 ชมรมศิลปการแสดง   

ชมรมด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์  
1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนา 9 ชมรมคนสร้างป่า 
2 ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ 10 ชมรมธารความรู้นนทรี 
3 ชมรมโรตาแรคท์ 11 ชมรมสาธารณสุข 
4 ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน 12 ชมรมพัฒนาศักยภาพ 
5 ชมรมเห็ด 13 ชมรมชาวตึก-ชาวหอ 
6 ชมรมพัฒนาชนบท 14 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
7 ชมรมศิลปการด ารงชีพ 15 ชมรมผู้น าเยาวชนต้นแบบ 
8 ชมรมรักษ์ช้างไทย 16 ชมรมวิทยุสมัครเล่น 



 

26 

ชมรมด้ำนกีฬำ    
1 ชมรมกรีฑา 17 ชมรมเพาะกายและยกน้ าหนัก 
2 ชมรมกอล์ฟ 18 ชมรมฟุตบอล 
3 ชมรมครอสเวิร์ด 19 ชมรมมวย 
4 ชมรมคาราเต-้โด 20 ชมรมหมากกระดาน 
5 ชมรมซอฟท์บอล 21 ชมรมยิงธนู 
6 ชมรมดาบไทย 22 ชมรมยิงปืน 
7 ชมรมดาบสากล 23 ชมรมยิมนาสติก 
8 ชมรมตะกร้อ 24 ชมรมยูโด-ไอคิโด 
9 ชมรมกีฬาทางน้ า 25 ชมรมลอนเทนนิส 
10 ชมรมเทเบิลเทนนิส 26 ชมรมวอลเลย์บอล 
11 ชมรมเทควันโด 27 ชมรมฮอกกี้ 
12 ชมรมบริดจ์ 28 ชมรมรักบี้-ฟุตบอล 
13 ชมรมบาสเกตบอล 29 ชมรมเรือพาย 
14 ชมรมแบดมินตัน 30 ชมรมลีลาศ 
15 ชมรมโบว์ล่ิง 31 ชมรมฟุตซอล 
16 ชมรมเปตอง 32 ชมรมแฮนด์บอล 
    

 

สรุปกำรใช้เงินงบประมำณเงินบ ำรุงกิจกรรมนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
องค์กรกิจกรรมนิสิตที่ใช้เงินบ ารุงกิจกรรมนิสิตมากที่สุด คือ องค์การบริหาร องค์การนิสิต คิดเป็น  

ร้อยละ 44 ของงบประมาณเงินบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่ใช้ทั้งหมด ล าดับต่อมา คือ สภาผู้แทนนิสิต ใช้งบประมาณคิด

เป็นร้อยละ 16  ของงบประมาณเงินบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่ใช้ทั้งหมด 

กำรใช้เงินบ ำรุงกิจกรรมนิสิต จ ำแนกตำมประเภทองค์กรกิจกรรมนิสิต 

องค์กรกิจกรรมนิสิต งบประมำณที่ใช้ (บำท) 
องค์การบริหาร องค์การนิสิต 2,769,666 
สภาผู้แทนนิสิต 1,023,000 
สโมสรนิสิต 446,200 
ชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 977,350 
ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม 929,630 
ชมรมด้านกีฬา 81,700 
กลุ่มกิจกรรม 97,160 
รวม 6,324,706 
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สรุปภำพรวมกำรจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

องค์กรกิจกรรมนิสิตจัดกิจกรรมประเภทการคิดและการเรียนรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22 ของ

สัดส่วนการจัดกิจกรรมทั้งหมด และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรกิจกรรมนิสิตมากที่สุดโดยสอดคล้องกับจ านวน

กิจกรรมที่องค์กรนิสิตจัด คือ  ประเภทการคิดและการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ส่วนประเภทกิจกรรมที่นิสิตเข้าร่วมน้อย

ที่สุดคือ กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม  คิดเป็นร้อยละ 6 ของสัดส่วนการจัดกิจกรรมทั้งหมด ดังแผนภูมิที่ประกอบ 

ทั้งนี้ นิสิตได้ประเมินว่าตนเองได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรกิ จกรรมนิสิตจัดในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.36 โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมเน้นให้นิสิตชั้นปี 1 ได้ท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความสนิทสนมและได้ท า

ความรู้จักกันมากข้ึน  

   

 

 

องค์การบริหาร 
องค์การนิสิต 44%

สภาผู้แทนนิสิต
16%

สโมสรนิสิต 7%

ชมรมด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 15%

ชมรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

15%

ชมรมด้านกีฬา 1% กลุ่มกิจกรรม 2%

สัดส่วนกำรใช้เงินบ ำรุงกิจกรรมนิสิต ประจ ำปีงบประมำณ 2562

เพื่อสังคม 9%
คุณธรรม 6%

การคดิ
และการ
เรียนรู้
14%

ความสัม
พันธ์

ระหว่าง
บุคคล 
55%

สุขภาพ 
15%

สัดส่วนนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรที่จัดโดยองค์กร
กิจกรรมนิสิตในปี 2562

จ ำแนกตำมประเภทกิจกรรม 
เพื่อ
สังคม 
24%

คุณธรรม 
13%

การคิดและการเรียนรู้ 22%

ความสัม
พันธ์

ระหว่าง
บุคคล 
29%

สุขภาพ 
12%

สัดส่วนประเภทกิจกรรมที่องค์กรกิจกรรมนิสติ 
บำงเขน จัดในปี 2562
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งำนวินัยและพัฒนำศักยภำพนิสิต 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นิสิตมีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะและสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต โดยส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยและค่านิยมที่ดี การพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล และกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมใน
การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
และการใช้ชีวิตในอนาคต  

สรุปกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ด าเนินการวางแผนจัด
กิจกรรมจ านวน 40 โครงการ สามารถด าเนินการได้จ านวนทั้งสิ้น 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีนิสิตเข้าร่วม
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 16,388 คน  ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6 ,278,860 บาท โดยสามารถวิ เคราะห์                     
ผลการด าเนินงานในภาพรวมได้ ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตได้จัดกิจกรรมด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพ่ือสังคม มากเป็นอันดับที่ 1 

(จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42)  ทั้งนี้ เนื่องมาจากนิสิตมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมมากที่สุด  
กิจกรรมที่จัดมากเป็นอันดับท่ี 2 ได้แก่ กิจกรรมและสื่อรณรงค์ด้านวินัยนิสิต (จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20) 
อันดับที่ 3 ได้แก ่กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา (จ านวน 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 15) อันดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการคิดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (จ านวน 5 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 13) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10)

ด้านจิตอาสา/เพื่อ
สังคม
42%

รณรงค์/อบรม ด้าน
วินัย
20%

ด้านคุณธรรม/
วัฒนธรรม

15%

ส่งเสริมการคิดการ
เรียนรู้/ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล
13%

พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่
สากล
10%

สัดส่วนจ ำนวนโครงกำรที่งำนวินัยและพัฒนำศักยภำพนิสิตจัด
ปีงบประมำณ 2562
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ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมากเป็น อันดับ 1 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการคิดการ
เรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ใช้งบประมาณ 3 ,245,189 บาท คิดเป็นร้อยละ 52) ทั้งนี้ เนื่องจาก
กิจกรรมด้านดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก จึงใช้
งบประมาณมากตามไปด้วย เช่น กิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น  

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับ 2 ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ใช้งบประมาณ  
1,828,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 29) อันดับ 3 ได้แก่ กิจกรรมด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพ่ือสังคม (ใช้งบประมาณ 
686,442 บาท คิดเป็นร้อยละ 11) อันดับ 4 ได้แก่ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และศาสนา (ใช้งบประมาณ 288 ,868 บาท คิดเป็นร้อยละ 4) และกิจกรรมและสื่อรณรงค์ด้านวินัยนิสิต              
(ใช้งบประมาณ 229,617 บาท คิดเป็นร้อยละ 4) 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการประจ าปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2561 เป็นจ านวนมาก เนื่องมาจากการที่กองกิจการนิสิตได้มีการปรับโครงการสร้างภายในกองกิจการนิสิต และ
จัดตั้งหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ภายใต้สังกัดงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต จึงได้มีการจัดโครงการใน
ด้านพัฒนานิสิตสู่สากลเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น โครงการประชุมสภาผู้แทนนิสิตอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล โครงการ KU 
Buddy ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก อีกทั้งงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ยังได้รับ
มอบหมายให้เป็นฐานในการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของคณะกรรมการและเลขานุการ          
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ก าลัง  
จะจบการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจน
สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 (ครึ่งวัน) 

 

ด้านจิตอาสา/เพื่อ
สังคม
11%

รณรงค์/อบรม ด้านวินัย
4%

ด้านคุณธรรม/
วัฒนธรรม

4%

ส่งเสริมการคิดการ
เรียนรู้/ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล
52%

พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่
สากล
29%

สัดส่วนงบประมำณใช้จัดโครงกำรพัฒนำนิสิตโดยงำนวินัยและพัฒนำศักยภำพนิสิต 
ปีงบประมำณ 2562
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2. โครงกำรอุปสมบทหมู่ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน และส่งเสริมประเพณีการบรรพชาอุปสมบท โดยจัด
โครงการดังกล่าววันที่ 3 - 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

  
 

3. โครงกำรก้ำวแรกสู่ศำสตร์แห่งแผ่นดิน ปีกำรศึกษำ 2562  ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตใหม่                      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความประทับใจและต้อนรับนิสิตใหม่สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อ   
การเรียนและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยโรงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่  10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร      
จักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
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นอกจากนี้งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตยังได้รับมอบหมายให้เป็นฐานกลางในการประสานงาน
ด้านเอกสาร ข้อมูล งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิรากแก้วอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ 2562     
ได้ด าเนินกิจกรรมย่อยจ านวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 

ส าหรับความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถามโดยรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 โดยเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 0.8 และจากการวิเคราะห์ผล          
การประเมินกิจกรรม พบว่านิสิตพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมแต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น อยากให้จัดกิจกรรม        
นอกสถานที่ หรือกิจกรรมปันรักสู่น้องให้มีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 

สรุปงำนด้ำนวินัยและสอบสวนนิสิต ในปีงบประมำณ 2562  

มีนิสิตกระท าความผิดและถูกพิจารณาโทษลดลงจากปีงบประมาณ 2561 รายงานการกระท าความผิด
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้ 

1)  ซื้อข้อสอบ   
2)  ส่อทุจริตในการสอบ  
3)  ทุจริตในการสอบ  
4)  ปลอมแปลงรายมือชื่อผู้อื่น  
5) แอบถ่ายในห้องน้ าผู้หญิง  

ทั้งนี้งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ด าเนินการตามบทลงโทษตามระเบียบวินัยนิสิต และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทัศนคติที่ดีกับนิสิตต่อไป 
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งำนแนะแนวและจัดหำงำน  

งานแนะแนวและจัดหางาน มีหน้าที่ให้บริการในการให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่  ด้านส่วนตัว ด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพและให้บริการทดสอบเพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตสามารถ
ศึกษาได้เต็มความสามารถ และส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ  ซึ่งมีงานและหน้าที่รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน 
ดังนี้ หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้
ค าปรึกษา และหน่วยบริการนิสิตพิเศษ 

กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของนิสิต  
งานแนะแนวและจัดหางานได้ด าเนินการลงข้อมูลประกาศรับสมัครงานในระบบส่งเสริมการมีงานท า 

ปีงบประมาณ 2562 โดยด าเนินการลงประกาศรับสมัครงานทั้งหมด 301 ฉบับ แบ่งเป็นงานประจ า 186 ฉบับ    
งานพิเศษ 56 ฉบับ และการฝึกงาน 59 ฉบับ  สามารถจ าแนกเป็นต าแหน่งงานราชการ 326 อัตรา และ        
ต าแหน่งงานภาคเอกชนจ านวน  553 อัตรา  
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จ ำนวนประกำศรับสมคัรงำนในระบบสง่เสริมกำรมีงำนท ำ ปีงบประมำณ 2562 

งำนประจ ำ งำนพิเศษ ฝึกงำน รวม
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ข้อมูลกำรท ำงำนพิเศษของนิสิต ปีงบประมำณ 2562 

จ ำนวนนิสิตท ำงำนพิเศษผ่ำนกำรให้บริกำรจัดหำงำนของกองกิจกำรนิสิต ปีงบประมำณ 2562 

ล ำดับ หน่วยงำน/สถำนประกอบกำร หน้ำที่ จ ำนวน 
นิสิตท ำงำน (คน) 

1 งานโครงการหลวง จ าหน่ายสินคา้ 107 
2 ส านักทะเบียนและประมวลผล  แจกบัตรนิสิตใหม่   94 
3 รับนิสิตสอนพิเศษคณิตศาสตร์ สอนพิเศษ    1 
4 สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร มก. จ าหน่ายสินคา้  20 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษา  15 
6 งานกาชาด ขายสลากกาชาด 100 
7 ส านักทะเบียนและประมวลผล ช่วยงานรับปริญญา 93 
8 บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด งาน Asean Summit   52 
9 Central Group ช่วยงานเทศกาลปีใหม่ 308 
10 สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ช่วยงานเลือกตั้งสหกรณ์   60 
11 ร้านดอกไม ้ จ าหน่ายดอกไม้ในงานรับปริญญา   10 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ช่วยงานการสรรหาคณะกรรมการ

ด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
   5 

13 ส านักบริหารการศึกษา มก. ช่วยงานเลือกแนวทางฯ  20 
14 ส านักงานทรัพย์สิน มก. ช่วยงานเกษตรแฟร์ 10 
15 ส านักงานบริการวิชาการ ประชุมเวทีข้าวไทย 12 
16 สถาบนัวิจัยและพัฒนา มก. ช่วยงานสถาบนัวิจัยฯ 10 
17 ประชาสัมพนัธ์ มก. งานเกษตรแฟร์ 2 
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 20 
19 กรมการจัดหางาน งานวิจยั 2 

รวมเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 941 

หมำยเหตุ : ปัจจุบันมีนิสิตที่สนใจท างานพิเศษและอยู่ในกลุ่ม Line ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารเรื่องงานพิเศษ 

จ านวนสมาชิก ประมาณ 900 คน  

ปีงบประมาณ 2562 มีนิสิตท างานพิเศษ ทั้งสิ้น 941 คน  โดยได้รับการสนับสนุนการท างานพิเศษ
ในช่วงปีใหม่จากบริษัท Central group มากที่สุด จ านวน 308 คน ล าดับต่อมาเป็นการจ าหน่ายสินค้าในงาน
โครงการหลวง 107 คน และจ าหน่ายสลากกาชาด จ านวน 100 คน   
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กำรจัดโครงกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีงำนท ำของนิสิต  

ปีงบประมาณ 2562  งานแนะแนวและจัดหางานมีการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตสู๋
ตลาดแรงงาน อาทิ   

1.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงประสบกำรท ำงำนกับบริษัทญ่ีปุ่น  
จัดระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์.2562  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จ านวน 53 คน 

2.โครงกำรบัณฑิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พบผู้ประกอบกำร  จัดระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม
2562 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5,496 คน 

3.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนิสิตสู่ตลำดแรงงำน จัดระหว่างวันที่ 7-28 เมษายน 2562มี
นิสิตเข้าร่วมโครงการ จ านวน 59 คน 

4.โครงกำรเสริมทักษะสร้ำงอำชีพ ครั้งที่ 1 และ 2  จัดวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และ 22 กันยายน
2562 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 จ านวน 111 คน และครั้งที่ 2 จ านวน 80 คน 

ประมวลภำพกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของนิสิต 
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กำรด ำเนินงำนด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ และกำรศึกษำต่อ 
งานแนะแนวและจัดหางานได้ด าเนินงานส่งเสริมงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และการศึกษาต่อ  ดังนี้ 
1. จัดตั้งเพจ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ศิษย์เก่า 
2. จัดโครงการวิทยากรจิตอาสาส าหรับศิษย์เก่า 
3. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า 
4. ให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ในเพจ “KU Education 

Guidance” และจัดโครงการสัปดาห์การศึกษาต่อ (KU Education Week) มีนิสิตเข้าร่วมจ านวน 222 คน  
5. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสการท างานของ    

ศิษย์เก่า เช่น  
          5.1 โครงกำรสอนเสริมทักษะกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)  ของ

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) จัดขึ้นจ านวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 2 และ 8 มิถุนายน 
2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 16 และ 22 - 23 มิถุนายน 2562 มีนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้า
ร่วมจ านวน 391 คน โดยมีผู้สอบผ่าน ภาค ก. ประจ าปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18        

 

  
 

5.2 โครงกำรติว TOEIC – TOEFL จัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า
เข้าร่วมจ านวน 73 คน 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ และสถิติศิษย์เก่ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกับกองกิจกำรนิสิต ปี 2561 -2562 

ปี 
พ.ศ. 

จ ำนวนศิษย์เก่ำ 
ที่กรอกข้อมูลประวัติในระบบ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่จัดและให้ศิษย์เก่ำ 

จ ำนวนศิษย์เก่ำ 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร (คน) 

2561 1,431 5 238 
2562 5 4 422 
รวม 1,481     
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กำรให้บริกำร/ด ำเนินงำนของศูนย์สุขภำวะนิสิต 

ภายในศูนย์สุขภาวะนิสิต แบ่งการให้บริการตามกลุ่มนิสิตเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การให้บริการ
ส าหรับนิสิตทั่วไป โดยหน่วยสง่เสริมสุขภาวะนิสิตและให้ค าปรึกษา และ 2) การให้บริการนิสิตพิเศษ หรือนิสิตพิการ 
โดยหน่วยบริการนิสิตพิเศษ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานในปี 2562 ดังนี้  
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยส่งเสริมสุขภำวะนิสิตและให้ค ำปรึกษำ  

กำรให้บริกำร/ด ำเนินงำน จ ำนวน (คน) 
การให้ค าปรึกษานิสิต  บริการนิสิตทุกระดับทั้งปริญญาตรี โท และเอก โดยมี
นิสิตมาใช้บริการให้ค าปรึกษาในเรื่องการเรียน  30%   เรื่องส่วนตัว   30% 
ปัญหาด้านสุขภาพจิต  35% และเรื่องอ่ืนๆ  5% 

935 

การให้บริการพ้ืนที่ส าหรับผ่อนคลายและพ้ืนที่อ่านหนังสือ 23,509  
 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยบริกำรนิสิตพิเศษ  

กำรให้บริกำร/ด ำเนินงำน จ ำนวนนิสิตที่
รับกำรบริกำร 

(คน) 

จ ำนวนครั้งที่
ให้บริกำร 

บริการส าหรับนิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  92   460 
ประชุมร่วมกับผู้ปกครอง   65 91 
ประชุมร่วมกับอาจารย์/บุคลากร   52 73 
ประชุมร่วมกับเพ่ือนนิสิต   41 23 
ด าเนินการสอบแยกให้แก่นิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 141 115 
ประสานโรงพยาบาลในการส่งต่อนิสิตเพ่ือเข้ารับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน 8 - 
ติดตามผลการรักษาในโรงพยาบาล - 27 
ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - 24 

 
ในปี 2562 หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้ค าปรึกษาและหน่วยบริการนิสิตพิเศษ ยังมีการจัด

โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะนิสิต ดังนี้   
1.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำสุขภำวะนิสิต จัดเมื่อวันที่18 

มิถุนายน. 2562 
2. โครงกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงอำชีพส ำหรับนิสิตพิเศษ  จัดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562   
3.โครงกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงอำชีพส ำหรับนิสิตพิเศษ จัดระหว่างวันที่ 25 มกราคม. - 2 

กุมภาพันธ์ 2562  
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4.โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะนิสิต (กิจกรรมโยคะเพื่อผ่อนคลำยควำมเครียด) จัดเมื่อวันที่ 19 และ

วันที่ 26 มีนาคม. 2562   
5.โครงกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงอำชีพส ำหรับนิสิตพิเศษ จัดระหว่างวันที่ 25 มกราคม. – 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ .2562  
6. โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อบุคคลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ (น้องธันย์) จัดเมื่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์. 2562   
ประมวลภำพกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมส่งเสริมสุขภำวะ 
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งำนบริกำรและสวสัดิกำร 
งานบริการสวัสดิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการและสวัสดิการนิสิต ช่วยเหลือนิสิต

ในการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนตลอดจนหาแหล่งทุนให้กับนิสิตและ เปิดโอกาสให้
นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในขณะที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งมีกองทุน
สวัสดิภาพนิสิตให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ส าหรับนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ หรือภัยที่เกิดเหตุสุดวิสัย     
หรือเสียชีวิต ตามอัตราเงินช่วยเหลือที่ก าหนดไว้ การให้บริการทางด้านการศึกษาวิชาทหารในด้านต่างๆ จนนิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาเล่าเรียน เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  

หน่วยกองทุนสวัสดิภำพนิสิต 
ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562)  มีนิสิตที่มายื่นเรื่องเบิกค่า

รักษาพยาบาลและอุบัติเหตุจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต จ านวนทั้งสิ้น 289 คน  แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 244 คนและ
ผู้ป่วยใน จ านวน 45 คน   
จ ำนวนนิสิตเบิกเงินกองทุสวัสดิภำพนิสิตในเดือนกรกฎำคม-พฤศจิกำยน 2562 แบ่งตำมประเภทผู้ป่วยนอก-ใน 

เดือน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
กรกฎาคม 24 4 
สิงหาคม 47 12 
กันยายน 53 9 
ตุลาคม 63 11 
พฤศจิกายน 57 9 
รวม 244 45 
รวมทั้งหมด     289     คน 

โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงสวัสดิภำพนิสิตกับโรงพยำบำลโดยรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน  

1. กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และโรงพยำบำลเปำโล 
เกษตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  ผู้บริหารด้านกิจการนิสิต ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ได้นัดหมาย
ผู้บริหารโรงพยาบาลเปาโล-เกษตร เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลเปาโล เกษตร  เ พ่ืออ านวยความสะดวกในด้านสวัสดิการ                   
การรักษาพยาบาลให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย  โดยนิสิตสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเปาโล 
เกษตรโดยมิต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายในวงเงินการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
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2. กำรริเริ่มกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และ
โรงพยำบำลวิภำวดี  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร
โรงพยาบาลวิภาวดี  ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลวิภาวดี เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย   

   

หน่วยทุนกำรศึกษำ 

สรุปทุนอุดหนุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

              วิทยำเขต จ ำนวนเงิน จ ำนวนนิสิต (คน) 

บำงเขน 
77,698,497 6,720 

ก ำแพงแสน 
16,234,613 2,248 

ศรีรำชำ 
3,164,500 642 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
11,968,700 1,142 

สถำบันสมทบ 
9,497,100 357 

 
รวมทุกวิทยำเขต 

118,563,410 11,109 
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ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตได้รับทุนอุดหนุนทางการศึกษา ทั้งสิ้น 11,109  คน  คิดเป็นจ านวนเงินทุน

ทั้งสิ้น 118,563,410 บาท  ทั้งนี้สามารถแยกรายละเอียดนิสิตที่ได้รับทุนตามประเภททุน  ดังนี้  

1. ทุนส่วนกลำงผ่ำนกองกิจกำรนิสิต และงำนกิจกำรนิสิตของวิทยำเขต มีนิสิตได้รับทุนประเภท
กล่าว จ านวน 454  คน  คิดเป็นจ านวนเงิน 7,460,500 บาท  

วิทยาเขต 

ดอกผล จ่ายขาด รวมทุนส่วนกลำง 
ตร ี ตร ี โท เอก รวม 

จ านวน 
เงิน 

จ านวน 
คน 

จ านวน 
เงิน 

จ านวน 
คน 

จ านวน 
เงิน 

จ านวน 
คน 

จ านวน 
เงิน 

จ านวน 
คน 

จ านวน 
เงิน 

จ านวน
คน จ ำนวนเงิน 

จ ำนวน
คน 

บางเขน 532,500 59 5,143,000 264 30,000 2 - - 5,173,000 266 5,705,500 325 

ก าแพงแสน 172,000 22 882,000 54 - - - - 882,000 54 1,054,000 76 

ศรีราชา - - 227,000 34 - - - - 227,000 34 227,000 34 

เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

- - 257,000 17 - - - - 257,000 17 257,000 17 

สถาบันสมทบ 15,000 1 30,000 1 - - - - 30,000 1 45,000 2 

รวม 719,500 82 6,539,000 370 30,000 2 - - 6,741,000 372 7,460,500 454 

              หมำยเหตุ  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม หมายถึง ทุนท่ีนิสิตได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีมีผลการเรียนดี ๕ A, ด้านความประพฤติดีเด่น 
  ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร, ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬาดีเด่น 

2. ทุนยกเว้นค่ำธรรมเนียม มีนิสิตได้รับทุนประเภทกล่าว จ านวน 8,001  คน  คิดเป็นจ านวนเงิน 
56,460,650 บาท 

 
 

วิทยาเขต 

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 

รวมทุนยกเว้นค่ำธรรมเนียม เงิน มก. 

ตร ี โท เอก 
จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนเงิน จ านวนคน จ ำนวนเงิน จ ำนวนคน 

บางเขน 29,061,700 4,085 4,345,200 680 2,186,800 321 35,593,700 5,086 

ก าแพงแสน 6,622,150 1,100 617,200 94 416,800 63 7,656,150 1,257 
ศรีราชา 2,001,100 537 - - - - 2,001,100 537 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

11,059,700 1,111 - - - - 11,059,700 1,111 

สถาบันสมทบ 150,000 10 - - - - 150,000 10 

รวม 48,894,650 6,843 4,962,400 774 2,603,600 384 56,460,650 8,001 
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3. ทุนพัฒนำนิสิตของคณะ นิสิตได้รับทุนประเภทกล่าว จ านวน 1,906  คน  คิดเป็นจ านวนเงิน 

29,979,635 บาท 
 
 

วิทยาเขต 

ทุนพัฒนานิสิตของคณะ 

รวมทุนพัฒนำนิสิตของคณะ เงินคณะ 

ตร ี โท เอก 
จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนเงิน จ านวนคน จ ำนวนเงิน จ ำนวนคน 

บางเขน 13,531,126 898 4,001,223 116 5,889,183 77 23,349,532 1,091 
ก าแพงแสน 5,412,663 779 406,000 33 47,040 3 5,865,703 815 
ศรีราชา 764,400 71 - - - - 764,400 71 

เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

- - - - - - - - 

สถาบันสมทบ - - - - - - - - 

รวม 19,708,189 1,748 4,407,223 149 5,936,223 80 29,979,635 1,906 

 

4. ทุนแหล่งอื่นของคณะ นิสิตได้รับทุนประเภทกล่าว จ านวน 709  คน  คิดเป็นจ านวนเงิน 

23,251,414 บาท 
 
 

วิทยาเขต 

ทุนแหล่งอื่น 

รวมทุนแหล่งอ่ืน เงินภายนอก 

ตร ี โท เอก 
จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนเงิน จ านวนคน จ ำนวนเงิน จ ำนวนคน 

บางเขน 6,983,154 199 750,000 3 3,514,360 15 11,247,514 217 
ก าแพงแสน 2,019,800 132 - - 30,000 1 2,049,800 133 

ศรีราชา - - - - - - - - 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

652,000 14 - - - - 652,000 14 

สถาบันสมทบ 9,302,100 345 - - - - 9,302,100 345 
รวม 18,957,054 690 750,000 3 3,544,360 16 23,251,414 709 
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กำรจัดโครงกำรของหน่วยทุนกำรศึกษำ  

ในปีงบประมาณ 2562 หน่วยทุนการศึกษามีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตทุนการศึกษา จ านวน 

4 โครงการ ดังนี้  
ล าดับ โครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1. โครงการพิธีกตเวทิตา 

ผู้มีอุปการคณุดา้น
ทุนการศึกษา 

จัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน. 2561 
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกลุ โดยมีผู้บรหิาร เจา้ของทุน 
แขกรับเชิญ นิสติ ไดเ้ข้าร่วมพิธีและถ่ายภาพร่วมกัน 

100,000 332 

2. โครงการพิธีมอบทุน
พระราชทานรางวลัเรยีนดีใน
ทุนภูมิพล 

จัดเมื่อวันที ่26 เมษายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นิสิตส านึกในพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยูห่ัวฯ  ในรัชกาลที่  9 และสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นิสิตผู้ได้รับรางวัล   

30,000 245 

3. โครงการเสวนาสานสมัพันธ์
นิสิตทุนการศึกษา 
 

จัดเมื่อวันที ่ 4 พฤษภาคม. 2562 ณ ห้องบรรยาย     
กองกิจการนิสิต  โดยมีบุคลากร นสิิตทุนเก่า นสิิตทุน
ปัจจุบัน เข้าร่วมท ากิจกรรมแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การท าจิตอาสา 

30,000 65 

4. โครงการทุนฉลองสมโภช
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ

จัดเมื่อวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 มนีิสิตได้รับคัดเลือกให้
ได้รับทุนท้ังส่วนกลางและวิทยาเขต 7 คน รวมถึง       
การจัดท าหนังสือฉลองสมโภชฯ จ านวน 150 เล่ม 

60,000 7 

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

จ านวนทุนเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2561  รวมทั้งสิ้น 6,240 ทุน เป็นเงิน 366,776,650 บาท 

 

บางเขน, 
1,034, 17%

ก าแพงแสน
, 2,150, 
34%

ศรีราชา, 
799, 13%

สกลนคร, 
2,233, 36%

สถาบัน
สมทบ, 24, 

0%

จ านวนทุน (ทุน)

บางเขน, 
66, 18%

ก าแพงแสน, 
131 , 36%

ศรีราชา, 
52, 14%

สกลนคร, 
115, 31%

สถาบัน
สมทบ, 
1.8, 1%

จ านวนเงนิ (ล้านบาท)
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จ านวนทุนเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 5,236 ทุน เป็นเงิน 314,841,550 บาท 

  
กำรจัดโครงกำรของหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

ในปีงบประมาณ 2562 หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร วัน เวลำ สถำนที่จัด งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้เข้ำร่วม 

(คน) 
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา และ นิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ี
ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจ าปีการศึกษา 2561 

จัดเมื่อวันท่ี 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 5  กองกิจการนิสิต  อาคาร
ระพีสาคริก   

20,000 797 

2. โครงการสัมภาษณ์ คัดเลือกและท าสัญญา นิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 

จัดเมื่อวันท่ี  1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562  ณ 
ห้องหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และห้อง
ประชุมชั้น 1 กองกิจการนิสิต  อาคารระพีสาคริก   

40,000 1,224 

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

จัดเมื่อวันท่ี 26-27 สิงหาคม 2562   ณ ห้องประชุม
ชั้น 1  กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เพื่อให้นิสิต
มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา รวมถึงการท ากิจกรรมจิตอาสา 

20,000 1,193 

4. โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมบ้านนิสิต  
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 
2562 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันท่ี 5 ถึง 9 มิถุนายน 2562 ณ 
จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัด
ตราด และครั้งที่ 3 ระหว่างวันท่ี 12 ถึง 16 มิถุนายน 
2562 ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก  จังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
อุบลราชธานี 

94,010 จ านวน
บ้านนิสิตที่

ได้เขา้
ตรวจเย่ียม  
 53 ราย 

บางเขน, 
2,410, 46%

ก าแพงแสน, 773, 15%

ศรีราชา, 
1,403, 27%

สกลนคร, 590, 11%

สถาบันสมทบ, 60, 1%

จ านวนทุน (ทุน)

บางเขน, 
38, 11%

ก าแพงแสน, 
123 , 35%

ศรีราชา, 78, 
22%

สกลนคร, 
114, 32%

สถาบันสมทบ, 
1.4, 0%

จ านวนเงนิ (ล้านบาท)
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หน่วยวิชำทหำร 

ในปี 2562 มีนิสิตที่เรียนวิชาทหารรวมทุกชั้นปี จ านวน 150 คน โดยแบ่งเป็น นิสิตชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 

คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จ านวน 46 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จ านวน 62 คน และนิสิตชั้นปีที่ 5  จ านวน 39 คน  

 
โดยมีนิสิตที่ผ่อนผันวิชาทหาร รวม 1,178 คน แบ่งตามปีทีเ่กิด ดังนี้ 1) ปีเกิด พ.ศ. 2539 จ านวน 387 คน          

2) เกิด พ.ศ. 2540 จ านวน 420 คน และ 3) เกิด พ.ศ. 2541 จ านวน 371 คน   
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25

จ ำนวนนิสิตที่เรียนวิชำทหำร (คน) จ ำแนกตำมชั้นปี

ชำย หญิง

เกิด พ.ศ. 2539, 387

เกิด พ.ศ. 2540, 420

เกิด พ.ศ. 2541, 371

จ ำนวนนิสิตผ่อนผันวิชำทหำร (คน) 
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งำนหอพัก 

งานหอพัก กองกิจการนิสิต มีภารกิจในการรับนิสิตเข้าพักอาศัยภายในหอพักจัดระบบการพักอาศัย 
บริหารจัดการระบบเพ่ือก ากับดูแลและติดตามการช าระค่าธรรมเนียมหอพักของนิสิต ควบคุมดูแลการพักอาศัยและ
ระเบียบวินัยต่างๆของนิสิตภายในหอพัก ควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมของนิสิตภายในหอพัก บริหารจัดการระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการและดูแลนิสิตภายในหอพัก รวมถึงให้
ค าปรึกษากับนิสิตหอพัก 

จ านวนหอพักที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต มีจ านวน 22 หลัง แบ่งเป็นหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 15 หลัง และหอพักซอยพหลโยธิน 45 จ านวน 7 หลัง ซึ่งแบ่งเป็นหอพักส าหรับ

นิสิตหญิงจ านวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จ านวน 2,100 คน และหอพักนิสิตชายจ านวน 1 หลัง รองรับนิสิตได้จ านวน 

400 คน รวมทั้งมีหอพักนิสิตนานาชาติ 1 หลัง รองรับนิสิตได้ 280 คน โดยจัดนิสิตเข้าพักห้องละ 4 คน และมีอัตรา

ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน 

รำยช่ืออำคำรหอพักที่อยู่ในควำมดูแลของกองกิจกำรนิสิต 

ล ำดับ หอพักภำยใน  มก. หอพักซอยพหลโยธิน 45 

1 หอพักชายที่ 13 หอพักพุทธชาด  

2 หอพักชายที่ 14  หอพักขจีนุช 

3 ตึกพักชายที่ 5  หอพักลีลาวดี 

4 ตึกพักชายที่ 12 หอพักเฟ่ืองฟ้า  

5 ตึกพักชายที่ 13  หอพักสุพรรณิการ์  

6 ตึกพักหญิงวาสนา  หอพักแสงจันทร์  

7 ตึกพักหญิงดารารัตน์  หอพักกฤษณา (นานาชาติ) 

8 ตึกพักหญิงบุษกร    

9 หอพักหญิงราชาวดี   

10 หอพักหญิงพุทธรักษา    

11 หอพักหญิงมหาหงส์   

12 หอพักหญิงคัทลียา    

13 หอพักหญิงขจรรัตน์    

14 ตึกพักหญิงชงโค    

15 ตึกพักหญิงชวนชม   
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นอกจากนี้ งานหอพักยังให้บริการนิสิตหอพักในด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

กำรดูแลนิสิตเจ็บป่วยและน ำนิสิตส่งโรงพยำบำล  หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 มีการให้บริการ
ห้องพยาบาลประจ าหอพัก เพ่ือดูแลปฐมพยาบาลนิสิตเจ็บป่วยในเบื้องต้นก่อนจะน าส่งโรงพยาบาล  ซึ่งในปี 2562 
มีนิสิตใช้บริการห้องพยาบาลที่หอพักซอยพหลโยธิน 45 จ านวน 599 ครั้ง  

 
 
กำรให้บริกำรยืมจักรยำนของนิสิตหอพัก เพ่ือรองรับและให้บริการแก่นิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45      

ในการเดินทางมาเรียนภายในมหาวิทยาลัย 
กำรดูแลร้ำนค้ำประจ ำหอพัก เพ่ือบริการให้กับนิสิตหอพัก ในส่วนหอพักซอยพหลโยธิน 45 มีร้าน KU 

Student Shop และร้านอาหาร จ านวน 11 ร้าน รวมทั้งตู้หยอดเหรียญและตู้จ าหน่ายขนมและเครื่องดื่มเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นิสิต  

กำรดูแลควำมปลอดภัยและควำมเรียบร้อยของตึกพักหอพักอำคำรและสถำนที่ ที่อยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของงานหอพัก กองกิจการนิสิตจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยจัดการปฏิบัติหน้าที่เป็น       
3 ผลัด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่นิสิต นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น การเข้าช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรเมื่อได้รับอันตราย  การจัดฝึกอบรม
การรับมือกรณีเกิดเหตุเพลิงไม้ และการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

   

 

พุทธชาด, 77, 13%

ขจีนุช, 64, 11%

ลีลาวดี, 52, 9%

เฟ่ืองฟ้า, 75, 12%

สุพรรณิการ์, 62, 
10%

แสงจันทร์, 113, 19%

กฤษณา, 121, 20%

หอใน, 4, 1%

อื่นๆ, 31, 5%

จ ำนวนครั้งที่นิสิตใช้บริกำรห้องพยำบำลประจ ำหอพักซอยพหลโยธิน 45
ประจ ำปี 2562 จ ำแนกตำมอำคำรหอพัก
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ในปีการศึกษา 2561  นิสิตอยู่อาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น จ านวน  1,759 

คน ภาคปลาย จ านวน 1557 คน และภาคฤดูร้อน จ านวน 535 คน   

 

ปีการศึกษา 2561 และมีนิสิตอาศัยอยู่หอพักซอยพหลโยธิน 45 (หลังที่ 1-6)  จ านวน 2,349 คน  

และเข้าพักอาศัยในหอพักนานาชาติ จ านวน  2,203 คน เป็นนิสิตไทยเข้าพักมากท่ีสุด รองลงมาคือ นิสิตชาวญี่ปุ่น 

และนิสิตชาวจีน ตามล าดับ  
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จ ำนวนนิสิตอยู่หอพักภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561
จ ำแนกตำมภำคกำรศึกษำ

ชำย หญิง
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สรุปจ ำนวนนิสิตอยู่อำศัยหอพักซอยพหลโยธิน 45 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (คน)
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กำรให้บริกำรนิสิตและหน่วยงำนในกำรใช้อำคำรเพื่อท ำกิจกรรม 

ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้มาขอใช้บริการอาคารเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

1.อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ จ านวน 397 ครั้ง   

2.อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จ านวน  57 ครั้ง   
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมำณกำรใช้อำคำรเทพศำสตร์สถิตย์และอำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต (ครั้ง) 
ประจ ำปี 2562

อำคำรเทพศำสตร์สถิตย์ อำคำรศนูย์กิจกรรมนิสติ
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำนิสิต ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ปีงบประมาณ 2562 กองกิจการนิสิตได้จัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์แผนงานด้านพัฒนานิสิต ทั้งสิ้น  
113 โครงการ โดย ร้อยละ 72.5 ของโครงการที่ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ และร้อยละ 18.5 ของ
โครงการที่ด าเนินงานไม่บรรลุตามตัวชี้วัด และร้อยละ 9 ของโครงการที่ถูกยกเลิก ซึ่งจ าแนกจ านวนโครงการตาม
แผนงาน ดังนี้  

แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่ประเมินตำม
ตัวชี้วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ ยกเลิก
โครงกำร 

แผนงานท่ี 1 : การสร้างระบบเพื่อการพัฒนานิสิตด้านการสรา้งสรรค์นวัตกรรม   3 3 1 
แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาทักษะ ทางปัญญา เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 11 4 1 
แผนงานท่ี 3 : การส่งเสริมและพฒันากิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพที่ดี - - - 
แผนงานท่ี 4 การสร้างภมูิคุ้มกันทางจิตใจ 11 - 2 
แผนงานท่ี 5 : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต 15 1 2 
แผนงานท่ี 6 : สร้างสรรค์/ประสิทธิภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ดว้ยศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อ
สังคมไทย/โลกมีความยั่งยืน 

11 7 1 

แผนงานท่ี 7 : การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างบณัฑิตสู่ความเป็นพลเมืองโลก 19 4 2 
แผนงานท่ี 8 : การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมท้ังการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 8 2 - 
แผนงานอ่ืนๆ สนับสนุนภารกิจของกองกิจการนิสิต 4 - 1 
รวม 82 21 10 
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ทั้งนี้ โครงการที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มี 21 โครงการ แบ่งปัญหาที่พบเจอเป็น 2 ส่วน 
คือ  

1. ปัญหาจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เช่น โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย โครงการอบรมวินัยจราจร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการสัมมนาผู้น า
กิจกรรมนิสิต โดยเหตุผลส่วนใหญ่เกิดจากช่วงระยะเวลาการจัดโครงการไม่เหมาะสม เช่น ช่วงนิสิตปิดภาคเรียน 
รวมถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวนิสิตติดภารกิจด้านการศึกษา เช่น เป็นช่วงระยะเวลาที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ฝึกงาน เป็นต้น 
จึงท าให้นิสิตบางส่วนไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  

2. ปัญหาผลการด าเนินงานไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดบางตัว เช่น ความไม่เหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 
เช่น โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ท างานกับบริษัทญี่ปุ่น โดยการด าเนินกิจกรรมติดกัน
มากกว่า 1 วันขึ้นไป ท าให้นิสิตบางส่วนไม่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
   

ส าหรับโครงการที่ยกเลิกจากแผนที่ก าหนด มี 10 โครงการ เกิดจากสาเหตุ ตังนี้  
1. นิสิตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงจ านวนที่ตั้งเป้ามายไว้ เช่น โครงการอบรมวินัยจราจร และโครงการ

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
2. ความไม่พร้อมในการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาตามแผน ได้แก่ โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

กิจกรรมนิสิต 
3. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเอกสารได้ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ โครงการจัดท าหนังสือ 10 ปีปันรักสู่น้อง 
4. ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2562  โครงการสร้างขวัญและก าลังใจในหน้าที่ 
5. ความไม่เหมาะสมในเลือกสถานที่จัดโครงการ ได้แก่ โครงการจิตอาสานิสิตทุนการศึกษา 
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อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนของกองกิจกำรนิสิต 

ด้ำนกำรพัฒนำนิสิต 

                 1. นิสิตต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
รับฟังเสียงความต้องการของนิสิตในการจัดกิจกรรม   
                 ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : กองกิจการนิสิตได้ส ารวจความต้องการของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มก. เพ่ิม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 5,762 คน  ผลการส ารวจพบว่า ความสนใจในการ
พัฒนาตนเองของนิสิตมีแนวโน้มไปที่กิจกรรมด้านเพ่ือสังคม (กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  และ
กิจกรรมด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้(การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ) ค่อนข้างมาก และรูปแบบกิจกรรมที่
นิสิตให้ความสนใจมากที่สุด คือ ทัศนศึกษา 
     2. นิสิตต้องการให้องค์กรกิจกรรมด าเนินการวางแผนและด าเนินการจัดโครงการเอง โดยมีกองกิจการ
นิสิตเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดโครงการ 
                ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : อธิการบดีมอบนโยบายการด าเนินกิจกรรมนิสิต โดยให้กองกิจการนิสิตลด
การจัดกิจกรรมให้น้อยลง แต่เน้นให้องค์กรกิจกรรมนิสิต หรือนิสิตทั่วไปรวมกลุ่มจัดกิจกรรมที่ตนเองสนใจมากขึ้น 
โดยมีกองกิจการนิสิตเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
                 3. นิสิตต้องการจัดกิจกรรมนอกสถานที่  หรือให้กองกิจการนิสิตเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการให้
หลากหลาย เช่น โครงการปันรักสู่น้อง นิสิตต้องการให้เปลี่ยนไปบ้านพักคนชรา หรือสถานสงเคราะห์สัตว์  
     ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : กองกิจการนิสิตมีแผนการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดโครงการโดยเดินทางไป
ต่างจังหวัดมากขึ้นในปี 2563  
     4. นิสิตต้องการให้จัดโครงการไม่ตรงกับช่วงเวลาสอบ หรือ ปิดภาคการศึกษา หรือฝึกงาน หรือ    
เรียนภาคฤดูร้อน 
                 ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข  : กองกิจการนิสิตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการ
บางส่วนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าร่วมโครงการตามช่วงเวลาที่นิสิตสะดวก 
     5. นิสิตต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอย่างท่ัวถึง 
               ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข กองกิจการนิสิตได้ท าการส ารวจเชิงสถิติโดยมุ่งศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์
กิ จกรรม เสริ มหลั กสู ตรที่ นิ สิ ตสน ใจ  รวมถึ งปัญหาและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับสื่ อประชาสั ม พันธ์ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยสุ่มตัวอย่างนิสิต จ านวน 395 คน   
ผลปรากฏว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตสะดวกรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากที่สุดคือ Facebook 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 76.96 รองลงมาคือ Facebook กองกิจการนิสิต ร้อยละ 75.44 และ 
Facebook องค์การบริหารองค์การนิสิต โดยนิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโปสเตอร์/ไวนิล/      
แผ่นพับ/ใบปลิว /บอร์ดประชาสัมพันธ์ ไม่น่าสนใจและควรปรับปรุง 
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ด้ำนกำรให้บริกำร 

1. อัตราเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ กรณีนิสิตเข้ารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลเอกชน  
          ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : เสนอมหาวิทยาลัยปรับอัตราเงินช่วยเหลือเพ่ิม 

2. นิสิตส่งข้อมูล/การยื่นเอกสารกู้ยืมเงินให้กู้ยอมเพ่ือการศึกษาล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด  
          ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  

เว็บไซต์หน่วยงาน  หน้าเพจ Facebook  ของหน่วยงาน  หน้าจอ LED และส่งข้อมูลผ่านไลน์ส่วนตัวนิสิต  
3. สถานที่ในการให้บริการนิสิตองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแออัด เนื่องจากนิสิตมาใช้บริการเป็น

จ านวนมาก  
ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : จัดหาเก้าอ้ีให้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต ติดตั้งพัดลม ซ่อมแซมไฟให้มีแสง

สว่างเพียงพอ  
 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป 

1. การสร้างทัศนคติของบุคลากรให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้   
เท่าทันกับเทคโนโลยี ก้าวทันโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค Digital และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการเงินในปัจจุบันเพ่ือเตรียมพร้อมเมื่อเกษียณอายุ
ราชการ เนื่องจากบุคลากรของกองกิจการนิสิตส่วนใหญ่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ 
mobile application ที่มหาวิทยาลัยน ามาใช้   

ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ในหน่วยงาน 
หากกองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรอัตราบุคลากรที่มีความช านาญด้านการเขียนโปรแกรม และ network หรือมี
หน่วยงาน เช่น ส านักบริการคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการจัดท าระบบต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการให้บริการนิสิต 
รวมถึงการบูรณาการข้อมูลกิจการนิสิตทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต จะท าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว การบริการ
ที่เข้าถึงนิสิตมากขึ้น ลดระยะเวลาในการท างาน ตลอดจนอาจสามารถลดก าลังคนได้ในอนาคต 

2. นิสิตทุนการศึกษาไม่สามารถช่วยงานมหาวิทยาลัยได้ตามท่ีหน่วยทุนฯ ประสานไว้  
          ข้อเสนอแนะ/กำรแก้ไข : จัดท าระบบการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม/การช่วยงานของนิสิต

ทุนการศึกษา  
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