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คำนำ 

หนังสือรายงานประจำปี 2563 กองกิจการนิสิตฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของกองกิจการนิสิต โดยการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแนะแนวและ
จัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ และงานหอพัก 

       วัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกองกิจการนิสิตฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนําเสนอผล
การดําเนินงานของกองกิจการนิสิต ทั้งด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดบริการนิสิต การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต การพัฒนาศักยภาพนิสิต ตลอดจนการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรอบปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อนํามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป 

        กองกิจการนิสิตขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรกองกิจการนิสิต ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
                                                                    กองกิจการนสิิต สำนักงานอธกิารบด ี   
                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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สารจากผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 

รายงานประจำปี 2563 ฉบับนี ้   เป ็นการสรุปผลการดำเนินงาน
หน่วยงานของกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ในรอบปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ผลการดำเนินงานต่างๆ ด้านกิจการนิสิต มุ่งเน้นเสริมสร้างให้นิสิต ถึง
พร้อมซึ ่งความสมบูรณ์ท ั ้งทางด้านความคิด  สติป ัญญา ทักษะสังคม 
อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตสำนึกเพื่อ
ส่วนรวม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต 

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาการทำงานในด้านกิจการนิสิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา
ปรับปรุงการทำงานในอนาคต และในนามของกองกิจการนิสิต ขอขอบคุณ
หน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองกิจการนิสิตให้ประสบ
ความสำเร็จ และร่วมกันพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  

 
                                            (นายวชิาญ วงษ์สังข)์ 

                                             ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 
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ปรัชญา วสิัยทัศน์ ภารกิจ 

กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 โดย
ตั้งอยู่ที่อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ตลอดจนการจัดให้มีบริการ และสวัสดิการแก่
นิสิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานที่ดี ในการนำ
ความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 
ปรัชญา 

พัฒนานิสิต ปลูกจิตสํานึก ระลกึคุณธรรม ชี้นําคุณภาพชีวิต 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
          กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินภารกิจด้านการจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นิสิตใน
ระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นิสิต 
และการจัดการโครงการพัฒนานิสิตได้สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย 
 
ภารกิจ (Mission) 

1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจน
ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นิสิต 

2. ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนการจ ัดก ิจกรรมน ิส ิต  เพ ื ่อให ้ เป ็นกลไกสำคัญในการเสร ิมสร ้าง
ประสบการณ์ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา ตลอดจนเพื่อให้เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติการทางวิชาการสำหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ 

3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเสริมสร้างให้นิสิตถึง
พร้อมซึ ่งความสมบูรณ์ทั ้งทางด้านความคิด  สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และ
จริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม 
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตตลอดจนการจัดให้มีบริการและสวัสดิการ       

แก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์              
ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิตแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 
งาน โดยแต่ละหน่วยงานมี ภาระหน้าที่ดังนี ้

  1. งานธุรการ มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือ    
จัดประชุม สนับสนุนการอํานวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม 
สโมสร และคณะต่างๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงาน ภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 หน่วยได้แก่ หน่วย
ธุรการและบริหารบุคคล หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ หน่วยพัสดุ หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และหน่วย
ประกันคุณภาพ  

  2. งานกิจกรรมนิสิต มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของ องค์การ ชมรม สโมสรนิสิต เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนจัดทําโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตไปในทิศทางของมหาวิทยาลัย 
จัดทําใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต (ในส่วนกลางบางเขน) 

  3. งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ในการพัฒนานิสิตเพื่อนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ    
โดยจัดโครงการพัฒนานิสิต เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และดูแลความประพฤติของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการตระหนักรู้ สามารถประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัย
และรู้จักการแสดงออกที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาวินัย ความ
ประพฤติของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีภูมิคุ้มกันและ
อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนํานิสิตในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และสารเสพติด 

    4. งานแนะแนวและจัดหางาน มีหน้าที่ให้บริการในการให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตในด้านตา่ง 
ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพและให้บริการทดสอบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพใน
การศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตสามารถศึกษาได้เต็มความสามารถ และสําเร็จ
การศึกษาออกไปประกอบอาชีพ   

  5. งานบริการและสวัสดิการ มีหน้าที่ให้บริการและเอื้อประโยชน์ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนิสิต เช่น     
ด้านทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การช่วยเหลือทางด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตตามอัตราที่กําหนด ให้ความรู้คำแนะนําและประสานงานในด้านการศึกษาวิชาทหาร 

  
           6. งานหอพัก มีหน้าที่ให้บริการด้านหอพักทั้งชาย–หญิง จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตหอพัก ให้คำปรึกษา
เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวในการอาศัยอยู่ในหอพัก รวมถึงการดูแลรักษาพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 
ผูบ้ริหารกองกจิการนสิติ 
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โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายใน

 
โครงสรา้งอตัรากำลงั
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ขอ้มูลบุคลากร 

บุคลากรสังกดักองกิจการนิสิต มีทั้งหมด 209 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 38 
อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 157 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 14 อัตรา โดยสามารถ
จำแนกบุคลากรตามคุณวฒุิ ระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 16 คน ปริญญาตรี 45 คน ต่ำกว่าปริญญา
ตรี 141 คน ทั้งนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยทำผลงานในระดับชำนาญการแล้ว จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
จากพนักงานมหาวิทยาลยัระดับปฏิบัติการที่ต้องทำชำนาญการทั้งหมด และระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 19 จากพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่สังกัดกองกิจการนสิิต 
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ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานท่ัวไป
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จํานวนบคุลากรตามตาํแหน่ง (คน)

จํานวน (คน)
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รายงานผลการดำเนินงานกองกิจการนิสิต ประจำปี 2563 

งานธุรการ 

1. อตัรากำลังบคุลากรกองกจิการนสิติ (ขอ้มลู ณ กนัยายน 2563) 

บุคลากรสังกัดกองกิจการนิสิต มีทั้งหมด 209 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 38 
อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 157 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 14 อัตรา โดยสามารถ
จำแนกบุคลากรตามคณุวุฒิ ระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 16 คน ปริญญาตรี 45 คน  ต่ำกว่าปริญญา
ตรี 141 คน ทั้งนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยทำผลงานในระดับชำนาญการแล้ว จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
จากพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติการที่ต้องทำชำนาญการทั้งหมด และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน     
7 คน คิดเป็นร้อยละ 19 จากพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่สังกัดกองกิจการนิสิต  

 
ปีงบประมาณ 2563 กองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา ทำให้

อัตรากำลังพนักงานงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 38 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา นักวิชากา ร
พัสดุ 1 อัตรา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  1 อัตรา (ซึ่งตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรานั้น กองกิจการ
นิสิตขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา)  
 

จำนวนบคุลากรสงักดักองกิจการนิสติ จำแนกตามตำแหนง่และประเภทบคุลากร 

ชือ่ตำแหน่ง 

ประเภทบคุลากร 
รวม

ทัง้หมด 
พนักงานเปลี่ยน

สถานภาพ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั ลกูจ้างประจำ 
พนักงาน
เงินรายได ้

 

1 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ - 5 - 1 6 

2 นักวิชาการศึกษา 7 18 - 14 39 

3 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - - 2 3 

4 นักวิชาการพัสดุ - 2 - - 2 

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 3 - 8 (1) 12 

6 นักจิตวิทยา - 1 - - 1 

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - (1) - - 1 

8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - - - 9 9 

9 ช่างเทคนิค - - - 2 2 

10 คนสวน - - - 2 2 

11 พนักงานทั่วไป - - - 62 (2) 64 

12 พนักงานรักษาความปลอดภัย - - - 48 (5) 53 

13 พนักงานขับรถยนต์ - - 1 1 2 
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ชือ่ตำแหน่ง 

ประเภทบคุลากร 
รวม

ทัง้หมด 
พนักงานเปลี่ยน

สถานภาพ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั ลกูจ้างประจำ 
พนักงาน
เงินรายได ้

 

14 พนักงานพิมพ์ - - 7 - 7 

15 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป - - 1 - 1 

16 พนักงานรับโทรศัพท์ - - 2 - 2 

17 พนักงานสถานที่ - - 1 - 1 

18 หัวหน้าคนงาน - - 1 - 1 

19 พนักงานธุรการ - - 1 - 1 

รวมทั้งหมด 8 31 14 157 209 
 
2. การจา้งบคุลากร ปงีบประมาณ 2563  
  ปีงบประมาณ 2563 กองกิจการนิสิตได้ดำเนินการจ้างบุคลากรทั้งหมด 15 อัตรา เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา นักจิตวิทยา 1 อัตรา นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา และนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ทั้งหมด          
9 อัตรา ดังนี้ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา พนักงานทั่วไป 1 อัตรา และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา  
 

ที ่ ตำแหนง่                          ประเภทพนกังาน 
เงินงบประมาณ 

(คน) 
เงินรายได ้

(คน) 
1 นักแนะแนวการศึกษาอาชีพ  1 1 
2 นักจิตวิทยา 1 - 
2 นักวิชาการศึกษา 3 3 
3 นักวิชาการพัสดุ  1 - 
4 พนักงานรักษาความปลอดภัย - 4 
5 พนักงานทั่วไป - 1 

รวม 6 9 
 
3.โครงการพฒันาบคุลากรกองกจิการนสิติ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

   สำหรับการพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิตมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 2 โครงการและโครงการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร จำนวน 1 โครงการ โดยมีเนื้อหาความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของกองกิจการนิสิต   
แนวทางการพัฒนางานของกองกิจการนิสิต รวมถึงการสร้างความรู้ผ่านกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันและบทความวิจัยของบุคลากร รวมถึงแนวทาง  การพัฒนาในสายอาชีพ
ของบุคลากร โครงการที่จัดอาทิ  
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3.1 โครงการวันแห่งการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จัดขึ้นเพื่อให้
บุคลากรมีโอกาสการทำบุญ ฟังเทศน์ เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงเพื่อให้บุคลากรร่วมพบปะ
พูดคุยและเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร โดยจัดขึ้นวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
บรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

 
3.2 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากรกองกิจการนิสิต ประจำปี 

2563 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทำงาน และนำความรู้และประการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ให้เ ข้ากับการพัฒนางาน
ของหน่วยงาน   โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่    

  
3.3  โครงการจัดการความรูข้องกองกจิการนสิติ (KM) จัดขึ้นให้กองกิจการนิสิตมรีะบบและกลไก ใน

การจัดการความรู้ภายในหนว่ยงาน ซึ่งประกอบด้วยองคค์วามรู้ที่ได้จำนวน 3 เรือ่ง ได้แก่  
  

                 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกนัของบุคลากรที่เขา้ใหม่ เพือ่ให้ทราบบทบาทหน้าที่และ
กระบวนการทำงานเบื้องต้นในทุกๆงานของกองกิจการนิสิต 
                       2) การให้ความรู้ด้านเกณฑ์ กระบวนการและการสนับสนนุการพัฒนาในสายอาชีพของบุคลากร  

            3) การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบทความวิจัยและผลงานของบุคลากรร่วมกัน ผ่านระบบฐานข้อมูล 
KM ในเว็บไซต์ของกองที่เข้าถึงง่าย โดยจัดขึ้นระหว่าง มิถุนายน 2562 – กรกฎาคม 2563 ณ กองกิจการนิสิต     
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4. การใช้เงินงบประมาณของกองกิจการนิสิต ปีงบประมาณ 2563 

 ในภาพรวม ค่าใช้จ่ายที่กองกิจการนิสิตใช้มากที่สุด คือ รายจ่ายอื่น เป็นเงิน 90,161 ,205.96 บาท คิด
เป็นร้อยละ 53.34  ของงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงินชำระหนี้ค่าก่อสร้างอาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 
หลังที่ 1-6 เป็นเงิน 74,294,291 บาท และส่งใช้คืนเงินยืมการก่อสร้างอาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 7  
เป็นเงิน 15,669,000 บาท  
 

 
 
 

งบบุคลากร
14.85%

งบดําเนินงาน 
22.56%

งบลงทุน 
4.13%

งบอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 
3.06%

งบอุดหนุนทุนการศึกษา
1.88%

งบอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
0.34%

งบรายจ่ายอื่น
53.34%

สัดสว่นงบประมาณคา่ใช้จา่ย ประจําปีงบประมาณ 2563
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ในปีงบประมาณ 2563 กองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรงบประมาณ เปน็ 2 ส่วน คือ 
1) งบประมาณกองกิจการนิสิต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 70,612,728.00 บาท และได้ใช้

งบประมาณทัง้สิ้น 46,931,770.66 บาท คงเหลือ 23,700,957.34 บาท 
หมวดเงนิ งบประมาณทีไ่ดร้บั งบประมาณทีใ่ชไ้ป คงเหลอื 

งบบคุลากร :    
   ค่าจ้าง 19,200,480.00 18,199,434.19 1,001,045.81 
   ประกันสังคม 950,664.00 789,362.00 161,302.00 
   กองทุนฯ 570,399.00 504,806.31 65,592.69 
   เงินเพิ่มวิชาชีพ 48,000.00 48,000.00   -    

รวมงบบุคลากร 20,769,543.00 19,541,602.50 1,227,940.50 
    
งบดำเนินงาน :    
   ตอบแทนใช้สอยวัสดุ 16,840,785.00 12,395,540.87 4,445,244.13 
   สาธารณูปโภค 452,000.00 54,943.27 397,056.73 

รวมงบดำเนินงาน 17,292,785.00 12,450,484.14 4,842,300.86 
    
งบลงทนุ :    
   ค่าครุภัณฑ์ 3,980,654.00 3,477,767.00 502,887.00 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,691,400.00 3,021,400.00 2,670,000.00 

รวมงบลงทนุ 9,672,054.00 6,499,167.00 3,172,887.00 
    

งบอดุหนุนกจิกรรมนสิติ :    
โครงการขับเคลื่อนพลังนิสิต พลังจิตอาสา 300,000.00 223,437.30 76,562.70 
โครงการจัดนิสิตร่วมงานโครงการหลวง - -    - 
โครงการเข้าร่วมประชุม (APSSA 2020) 800,000.00                      -    800,000.00 
โครงการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต 500,000.00      -    500,000.00 
โครงการปันรักสู่น้อง 400,000.00 54,540.00 345,460.00 
โครงการเข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรม 200,000.00                      -    200,000.00 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่4 700,000.00 426,675.00 273,325.00 
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมนิสิต 500,000.00 55,000.00 445,000.00 
โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ 3,000,000.00 669,757.00 2,330,243.00 
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 300,000.00                      -    300,000.00 
โครงการพัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือนิสิต 120,000.00                      -    120,000.00 
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต 2,000,000.00 163,094.00 1,836,906.00 
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลป         150,000.00          64,655.00  85,345.00 
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต         250,000.00                       -    250,000.00 
โครงการเงินสนับสนุนอ.เทพศาสตร์สถิตย์ 1,454,846.00              825,909.10  628,936.90 
โครงการku ผึ้งงานนิสิต 4.0         120,000.00                       -    120,000.00 
โครงการอบรมผู้นำนิสิตต้นกล้า         800,000.00                       -    800,000.00 
โครงการการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน         250,000.00                       -    250,000.00 
โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ  220,000.00        112,406.00  107,594.00 
โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  136,900.00        115,000.00  21,900.00 
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หมวดเงนิ งบประมาณทีไ่ดร้บั งบประมาณทีใ่ชไ้ป คงเหลอื 
โครงการจิตอาสาผลิตเจล  260,000.00        213,990.32  46,009.68 
โครงการku Hero ทำดีมีสกอร์  258,000.00        -  258,000.00 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกองกิจฯ 5,000,000.00 2,001,661.00 2,998,339.00 

รวมงบอดุหนนุกจิกรรมนิสิต 17,719,746.00 4,926,124.72 12,793,621.28 
    
งบอดุหนุนทุนการศกึษา :    
โครงการทุนเรียนดี ภูมิพล       2,325,000.00      2,325,000.00  - 
โครงการทุนการศึกษา 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน           20,000.00          20,000.00  - 
โครงการทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอฯ         828,000.00        828,000.00  - 

รวมงบอดุหนนุทุนการศกึษา 3,173,000.00 3,173,000.00 - 
    
งบอดุหนุนเพือ่การพฒันาบุคลากร :    
โครงการฝึกอบรมบุคลากร 600,000.00  7,000.00  593,000.00 
โครงการสร้างสัมมาทิฐิ         300,000.00         300,000.00  - 
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงาน         500,000.00  - 500,000.00 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล         500,000.00  - 500,000.00 

รวมงบอดุหนนุเพือ่การพฒันาบุคลากร 1,900,000.00 307,000.00 1,593,000.00 
    
งบรายจา่ยอืน่ :    
   เงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพ           10,600.00             9,900.00  700.00 
   ค่าประกันภัยทรัพย์สิน           75,000.00           24,492.30  50,507.70 

รวมงบรายจ่ายอืน่ 85,600.00 34,392.30 51,207.70 
รวมงบประมาณประจำปี 2563 70,612,728.00 46,931,770.66 23,700,957.34 

 
2) งบประมาณโครงการอาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 งบประมาณทั้งสิน้ 132,518,803 บาท และได้

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 122,114,104.26 บาท คงเหลือ 10,404,698.74 บาท 
หมวดเงนิ งบทีไ่ดร้บั งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลอื 

โครงการอาคารหอพกัซอยพหลโยธิน 45 
งบบคุลากร :   5,628,528.00      5,563,944.68       64,583.32  
งบดำเนินงาน :    
   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 20,223,000.00    16,936,919.47    3,286,080.53  
   ค่าสาธารณูปโภค  15,055,000.00       8,756,372.99   6,298,627.01  
งบลงทนุ : 738,500.00 475,808.00 262,692.00 
งบอดุหนุน :    
   โครงการพยาบาลพิเศษประจำหอพัก      250,000.00         152,645.46       97,354.54  
   โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย         60,000.00  - 60,000.00  
   โครงการปฐมนิเทศ 60,000.00 - 60,000.00 
   โครงการจิตอาสา 70,000.00 41,600.00 28,400.00 
   โครงการทำบุญหอพัก         60,000.00          60,000.00  -  
งบรายจา่ยอืน่ : 90,373,775.00 90,126,813.66 246,961.34 
 รวม  132,518,803.00  122,114,104.26  10,404,698.74  
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5. การจดัสรรงบประมาณเงนิรายได ้ประจำป ี2563 (จำแนกตามงาน) 

กองกิจการนิสิตได้ร ับจัดสรรงบประมาณเพื ่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิต จำนวน 
20,119,746 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณกองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยงานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพนิสิตใช้งบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 48 ลำดับถัดมาเป็นงานกิจกรรมนิสิต ร้อยละ 21 และ งาน
ธุรการ ร้อยละ 13   
 

 
 

6. การดำเนนิงานจดัซือ้จดัจ้าง ปงีบประมาณ 2563 

สำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รายการที่วงเงินหนึ่งแสนบาท กองกิจการนิสิตใช้
งบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตนิสิต ทั้งสิ้น 12,117,165.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 
17.16 ของงบประมาณที่กองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรทั้งหมด 

 
รายการจดัซือ้จัดจ้างในวงเงนิเกนิ 100,000 บาท 

ลำดบั รายการ จำนวนเงนิ/บาท 
1 จ้างเหมางานดูแลต้นไม้สนามหญ้า (คนสวน) หอพักซอยพหลโยธิน 45 439,128.00 

2 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ (หลังที่ 1-3) หอพักซอยพหลโยธิน 45 227,910.00 

3 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ (หลังที่ 4-6) หอพักซอยพหลโยธิน 45 226,400.00 

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (หลังที่ 1-7) หอพักซอยพหลโยธิน 45 491,305.67 

5 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (หลังที่ 1-7) หอพักซอยพหลโยธิน 45 209,720.00 

งานบริการและ
สวัสดกิาร

3%
งานกิจกรรมนิสติ

21%

งานวนิยัและพฒันา
ศักยภาพนสิติ

48%

งานหอพกั
7%

งานแนะแนวและ
จัดหางาน

8%

งานธุรการ
13%

งบประมาณเงนิรายไดท้ีใ่ชใ้นการจดัโครงการพฒันานสิติและบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 จําแนกตามงาน
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ลำดบั รายการ จำนวนเงนิ/บาท 
6 จ้างเหมาทำเหรียญรุ่นเคยู 79 (Freshy Model Ku79) พร้อมสายห้อยคอ 149,800.00 

7 จ้างเหมาซักผ้าม่าน (หลังที่ 1-7) หอพักซอยพหลโยธิน 45 194,718.60 

8 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45) 168,953.00 

9 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ (Fire Alarm) หอพักซอยพหลโยธิน 45 114,276.00 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ (หอพักเฟื่องฟ้า, แสงจันทร์) หอพักซอยพหลโยธิน 45 491,305.67 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ (หอพักเฟื่องฟ้า) หอพักซอยพหลโยธิน 45 156,327.00 

12 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำเสีย (หอพักพุทธชาด) หอพักซอยพหลโยธิน 45 136,425.00  

13 จ้างเหมาซ่อมแซมตัดแต่งต้นไม้ 200,467.29 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย (หอพักซอยพหลโยธิน 45)  171,200.00 

15 จ้างเหมาซ่อมแซมผนังรอยแตกร้าวบริเวณรอบอาคาร (หอพักสุพรรณิการ์) 
หอพักซอยพหลโยธิน 45 

389,480.00 

16 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง (หอพักกฤษณา) หอพักซอยพหลโยธิน 45 249,748.70 

17 จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก กระเป๋าซองซิปหนังเทียม 491,130.00 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ (หอพักแสงจันทร์) หอพักซอยพหลโยธิน 45 312,654.00 

19 จ้างเหมาผลิตสื่อและคลิป 267,500.00 

20 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนข้างตึก 8 180,000.00 

21 จ้างเหมาซ่อมแซมเดินท่อน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 433,010.00 

22 จ้างเหมาซ่อมแซมลานกิจกรรมตึกพักชายที่ 13 248,406.00 

23 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ (หอพักเฟื่องฟ้า,หอพักสุพรรณิการ์, 
หอพักแสงจันทร์) หอพักซอยพหลโยธิน 45 

116,844.00 

24 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเดินหน้าตึกพักชายที่ 5 และตึกพัก 12 371,040.00 

25 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยานหอพักชายที่ 13 328,157.00 

26 จ้างเหมาจัดทำคลิปวีดีโอ 250,000.00 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วไม้รอบหอพักหญิง 500,000.00 

28 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเดินภายในตึกพักชายที่ 12 ชั้น 1 425,009.00 

29 จ้างเหมาซ่อมแซมผนังรอยแตกร้าว (หอพักเฟื่องฟ้า) หอพักซอยพหลโยธิน 45 390,000.00 

30 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่ข้างตึกพักหญิงดารารัตน์ 450,000.00 

31 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่ข้างตึกพักชายที่ 13 488,967.00 

32 จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ หลังตึกพักชายที่ 14 496,812.00 
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ลำดบั รายการ จำนวนเงนิ/บาท 
33 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา KU Happy Place 431,422.00 

34 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักร (กังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ำ) 108,605.00 

35 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบสแตนเลส)  
หอพักซอยพหลโยธิน 45 

160,928.00 

36 ซื้อของที่ระลึก (โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4) 339,730.00 

37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้า) 346,680.00 

38 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ราวตากผ้าสแตนเลส) 288,900.00 

39 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) 249,952.00 

40 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักร (เครื่องจักร) 192,600.00 

41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 368,080.00 

รวม  12,117,165.93 
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งานกิจกรรมนิสติ 

1. วตัถปุระสงคก์ารดำเนินงานของงานกิจกรรมนสิติ 

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปตามแนวนโยบายการส่งเสริม
กิจกรรม นิสิตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2. เพื ่อพัฒนานิสิตที ่ดำเนินกิจกรรมให้มีศักยภาพสูง ทั ้งในด้านภาวะผู ้นำและทักษะการทำงาน  
เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการส่งเสริมการดำเนิน 
งานกิจกรรมนิสิต 
 4. เป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินงาน เพื่อสร้างความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต 
 
2. หนา้ที ่ความรบัผดิชอบ และขอบขา่ยการดำเนนิงานของงานกิจกรรมนสิติ 
 งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ในการส่งเสรมิสนับสนุน อำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการดำเนินงานของ
องค์กรกิจกรรมนิสิต ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีการจัดโครงการพัฒนานิสิตที่ดำเนิน
กิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมนิสิต 
 
3. ภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 
 งานกิจกรรมนิสิตมีภารกิจหลักในการดำเนินงาน คือ ภารกิจด้านการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้ 
 1. เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนิสิตขององค์กรกิจกรรมนิสิต ให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก และกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของนิสิตของ
องค์กรกิจกรรมนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมนิสิต 
ทั้งนี้มีองค์กรกิจกรรมนิสิตที่อยู่ในความดูแลของานกิจกรรมนิสิต จำนวน 97 องค์กร ดังนี้  
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องค์กรกจิกรรมนิสิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบรหิาร องค์การนสิติ  

1 องคก์ารบริหาร องค์การนิสิต 
2 สภาผู้แทนนิสติ 
3 กลุ่มไอเซค 
4 กลุ่มพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์
5 กลุ่มจักรยานแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
6 กลุ่มนิสิตอาสาสมัครสถานสังคมสงเคราะห์  

(KU  VOS) 
7 กลุ่มนักจัดการสมดลุชีวิต 
8 กลุ่มวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนยิม 
9 กลุ่มผูป้ระกอบการนิสิต 
10 กลุ่มศาสตรแ์ห่งความสุข   
11 กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร   
12 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 
13 กลุ่มเค.ยู แดนซ์ คลับ 

 

สโมสรนสิติ  

1 สโมสรนิสิตคณะเกษตร  
2 สโมสรนิสิตคณะประมง 
3 สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร ์
4 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร ์
5 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ์
6 สโมสรนิสิตคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
7 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์
8 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร ์
9 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร ์
10 สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร ์
11 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ์
12 สโมสรนิสิตคณะบรหิารธุรกิจ 
13 สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
14 สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
15 สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 

  
  

ชมรมนสิติดา้นศลิปวฒันธรรม  

1 ชมรมนิสิตอีสาน 
2 ชมรมดนตรีไทย 
3 ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย  
4 ชมรมอคูสติก 
5 ชมรมพุทธศาสน ์
6 ชมรมนิสิตมสุลิม 
7 ชมรมคริสเตยีน 
8 ชมรมคาทอลกิ 
9 ชมรมศิลปการถ่ายภาพ 
10 ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด 
11 ชมรมศิลปการแสดง 
12 ชมรมเชียร์และแปรอักษร 
13 ชมรมขับรอ้งประสานเสียง 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 14 ชมรมนาฏศิลป์ไทย 
15 ชมรมสมาธเิพ่ือคณุภาพชวีิต 
16 ชมรมโขนละคอน 
17 ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
18 ชมรมวงดนตรีสากลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
19 ชมรมวรรณศลิป ์

 

 

 

1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนา 
2 ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษณิ 
3 ชมรมโรตาแรคท ์
4 ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน 
5 ชมรมเห็ด 
6 ชมรมพัฒนาชนบท 
7 ชมรมศิลปการดำรงชีพ 
8 ชมรมรักษ์ช้างไทย 
9 ชมรมคนสร้างป่า 
10 ชมรมธารความรู้นนทร ี
11 ชมรมอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต ิ
12 ชมรมพัฒนาศักยภาพ 
13 ชมรมชาวตึก-ชาวหอ 
14 ชมรมสาธารณสุข 
15 ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ชมรมนสิติดา้นบำเพญ็ประโยชน์ 
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1 ชมรมกรีฑา 
2 ชมรมกอล์ฟ 
3 ชมรมครอสเวริ์ด 
4 ชมรมคาราเต-้โด 
5 ชมรมซอฟทบ์อล 
6 ชมรมดาบไทย 
7 ชมรมดาบสากล 
8 ชมรมตะกรอ้ 
9 ชมรมกีฬาทางน้ำ 

 10 ชมรมเทเบิลเทนนิส 
 11 ชมรมเทควันโด 
 12 ชมรมบริดจ ์
 13 ชมรมบาสเกตบอล 
 14 ชมรมแบดมนิตัน 
 15 ชมรมโบว์ลิ่ง 
16 ชมรมเปตอง 
17 ชมรมเพาะกายและยกน้ำหนัก 
18 ชมรมฟุตบอล 
19 ชมรมมวย 
20 ชมรมหมากกระดาน 
21 ชมรมยิงธน ู
22 ชมรมยิงปืน 
23 ชมรมยิมนาสติก 
24 ชมรมยูโด-ไอคิโด 
25 ชมรมลอนเทนนิส 
26 ชมรมวอลเลยบ์อล 
27 ชมรมฮอกกี ้
28 ชมรมรักบี้-ฟตุบอล 
29 ชมรมเรือพาย 
30 ชมรมลีลาศ 
31 ชมรมฟุตซอล 
32 ชมรมแฮนด์บอล 

  
  
  

 

ชมรมนสิติดา้นกฬีา  

1 ชมรมวิทยุสมคัรเล่น 
2 ชมรมเกษตรสาน 
3 ชมรมดาราศาสตร ์

 
 

 

 

 

ชมรมนสิติดา้นวชิาการ 



 

 

 

22 

4. สรปุการใชง้บประมาณเงนิบำรงุกจิกรรมนิสติ ประจำปีการศึกษา 2562 
     องค์กรกิจกรรมนิสิตที่ใช้เงินบำรุงกิจกรรมนิสิตมากที่สุด คือ องค์การบริหาร องค์การนิสิต คิดเป็นร้อย
ละ 39 ของงบประมาณเงินบำรุงกิจกรรมนิสิตที่ใช้ทั้งหมด ลำดับต่อมา คือ ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ใช้
งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 13  ของงบประมาณเงินบำรุงกิจกรรมนิสิตที่ใช้ทั้งหมด 

การใชง้บประมาณเงนิบำรงุกิจกรรมนสิติ ประจำปกีารศึกษา 2562 
ที ่ องคก์รกจิกรรมนสิติ งบประมาณทีใ่ช้ 

(บาท) 
1 องค์การบริหาร องค์การนิสิต 2,482,622 
2 สภาผู้แทนนิสิต 817,405 
3 สโมสรนิสิต 328,450 
4 ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ 844,370 
5 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม 683,400 
6 ชมรมด้านกีฬา 110,290 
7 ชมรมด้านวิชาการ 180,220 
8 กลุ่มกิจกรรม 93,731 
 รวม 6,324,706 

 
5. สรุปการจัดโครงการพัฒนานิสิตกลุ่มเป้าหมาย 

5.1 โครงการวางพวงมาลา 23 ตุลาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วม
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จัดในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร    

 
  5.2 โครงการฝกึอบรมผูน้ำกจิกรรมนสิติชัน้ปทีี ่1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างมี

ทิศทางแก่ผู้นำชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ เรือนไม้ชาย
คลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  
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5.3 โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้นิสิตได้รับแนวคิดเกี ่ยวกับการนำ

ประสบการณ์จากการดำเนินกิจกรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตและแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต จัดในวันที่ 19 มีนาคม 2563    

 
5.4 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

โดยวิธีพเิศษ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยใน     ปี 2563 มี
นักเรียนได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 73 คน 

       

 
 
 
 
 
 
 

5.5 โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนิสิตดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีและเป็นกำลังใจแก่นิสิตที่ได้รับรางวัล 
มีนิสิต (ส่วนกลางบางเขน) ได้รับพิจารณาคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 418 คน แบ่งเป็นนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ 
จำนวน 126 คน นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 85 คน นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม จำนวน 207 คน 

ความประพฤต ิ30%

กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
20%

ความคิดสรา้งสรรค์
และนวตักรรม 50%

จํานวนนสิติดเีด่นประจําปกีารศกึษา 2562 จําแนกตามดา้นตา่ง ๆ
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สรุปจำนวนนิสิตดเีดน่ ประจำปกีารศึกษา 2562 

ที ่ คณะ 

ประจำภาคตน้ ปีการศกึษา 2562 ประจำภาคปลาย ปกีารศกึษา 2562 

ความ
ประพฤต ิ

กจิกรรม
เสรมิ

หลกัสตูร 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

และ
นวตักรรม 

รวม/
คน 

ความ
ประพฤต ิ

กจิกรรม
เสรมิ

หลกัสตูร 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

และ
นวตักรรม 

รวม/
คน 

1 คณะเกษตร  4 4 1 9 2 2 - 4 
2 คณะประมง 5 1 - 6 4 1 - 5 
3 คณะวนศาสตร์ 5 1 - 6 5 1 - 6 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 5 3 - 8 5 1 - 6 
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 1 - 4 3 1 - 4 
6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 5 28 38 5 1 23 29 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 1 50 56 5 1 74 80 
8 คณะศึกษาศาสตร์ 5 4 - 9 5 7 - 12 
9 คณะมนุษยศาสตร์ 4 1 4 9 3 2 - 5 
10 คณะสังคมศาสตร์ 3 10 - 13 - 2 - 2 
11 คณะเศรษฐศาสตร์ 5 3 - 8 5 1 - 6 
12 คณะบริหารธุรกิจ 5 16 8 29 5 7 7 19 
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 1 2 8 5 1 7 13 
14 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ - 1 - 1 5 1 3 9 
15 คณะสิ่งแวดล้อม 5 1 - 6 5 1 - 6 
16 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ - 1 - 1 - 1 - 1 
 รวมทั้งสิ้น 64 54 93 211 62 31 114 207 
 

  

คณะเกษตร 3% 

คณะประมง 3%

คณะวนศาสตร์ 3%

คณะวทิยาศาสตร ์3% คณะสตัวแพทยศาสตร์ 2%
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

16%

คณะวศิวกรรมศาสตร ์33%

คณะศกึษาศาสตร ์5%
คณะมนษุยศาสตร ์3%

คณะสงัคมศาสตร ์4%

คณะเศรษฐศาสตร ์3%คณะบรหิารธรุกิจ 11%

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
5%

คณะเทคนคิการสตัวแพทย์ 
2%

คณะสิง่แวดลอ้ม 3%

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร ์
0%

จํานวนนสิติดเีด่น ประจาํปกีารศกึษา 2562 จําแนกตามคณะตา่ง ๆ
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งานวนิัยและพัฒนาศักยภาพนสิติ 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นิสิต  มีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะและสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อ     
การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต โดยส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยและค่านิยมที่
ดี   การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล และกิจกรรมเพื่อสังคม 
เพื่อให้นิสิตมีความพร้อม ในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะที่สมบูรณ์ในดา้นต่างๆที่จำเปน็ตอ่
การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต  

 
 สรุปกิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ดำเนินการวางแผนจัด
กิจกรรมจำนวน 41 โครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 19 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-
19 จึงได้เพิ่มการจัดกิจกรรมทดแทน จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นสามารถดำเนินกิจกรรมได้จริง จำนวน 28 
โครงการคิดเป็นร้อยละ 68 ของแผน โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 46,970 คน  ใช้งบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 2,327,738 บาท โดยสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมได้ ดังนี้ 

 
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตได้จัดกิจกรรมด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคม มากเป็นอันดับ 1 

(จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43) ทั้งนี้ เนื่องมาจากนิสิตมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมากที่สุด 
กิจกรรมที่จัดมากเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์หรืออบรมด้านวินัยนิสิต (จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 18) อันดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11) และจัด
กิจกรรมด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน ในสัดส่วนเท่ากันคือ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7 ได้แก่ กิจกรรมมหาวิทยาลัย/
กิจกรรมด้านคุณธรรม วัฒนธรรม ศาสนา/กิจกรรมด้านสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    
 

ด้านจิตอาสา/เพือ่สงัคม
43%รณรงค์/อบรม ด้านวนิยั

นิสิต
18%

ด้านคณุธรรม/
วัฒนธรรม/ศาสนา

7%

ด้านสขุภาพ
7%

ส่งเสรมิการคดิการเรียนรู้/
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล
7%

พัฒนาศกัยภาพนสิติสู่
สากล
11%

กิจกรรมมหาวทิยาลยั
7%

สัดสว่นประเภทโครงการทีง่านวินัยและพฒันาศักยภาพนสิติจัด
ประจาํปงีบประมาณ 2563 (%)
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 สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ กิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และโครงการปัจฉิมนิเทศ (ใช้งบประมาณ 1,269,838 บาท คิดเป็นร้อยละ 
55) ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงใช้งบประมาณมาก
ตามไปด้วย 
 

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับ 2 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการคิดการเรียนรู้และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (315,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13) อันดับ 3 ได้แก่ กิจกรรมด้านจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคม 
(304,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 13) และอันดับต่อมาได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (230 ,365     
คิดเป็นร้อยละ 10) กิจกรรมด้านสุขภาพ (29,601 บาท คิดเป็นร้อยละ 1) และกิจกรรมด้านคุณธรรม วัฒนธรรม 
ศาสนา (18,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1) ตามลำดับ 

 
 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการประจำปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายลดลงจากปีงบประมาณ  2562 แต่มี
จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องปรับรปูแบบ
กิจกรรมเป็นออนไลน์ ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างน้อย และนิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย สามารถเลือกทำ
กิจกรรมได้ในเวลาที่สะดวกภายในระยะเวลาที่กำหนด  
 
  งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้รับมอบหมายให้เป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบของคณะกรรมการและเลขานุการ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน  2 
โครงการ ได้แก่ 
 

1.โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบ
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจน
สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์ โดยเผยแพร่คลิปวิดีโอผู้บริหารมหาวิทยาลัย และรุ่นพี่ศษิย์เก่า 
กล่าวให้ข้อคิดในการใช้ชีว ิตหลังจากจบการศึกษาให้แก่นิสิต และให้นิสิ ตกล่าวแสดงความคิดเห็นต่อ
มหาวิทยาลัยหรือความภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์ 

ด้านจิตอาสา/เพือ่สงัคม
13% รณรงค/์อบรม ด้านวนิยั

7%

ด้านคณุธรรม/วฒันธรรม
1%

ด้านสขุภาพ
1%

ส่งเสรมิการคดิการเรยีนรู้/
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บุคคล
13%

พัฒนาศกัยภาพนสิติสู่
สากล
10%

กิจกรรมมหาวทิยาลยั
55%

สัดสว่นงบประมาณทีง่านวนิยัและพฒันาศักยภาพนสิติใช้ในการจดัโครงการ ประจาํปี
งบประมาณ 2563
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2.โครงการก้าวแรกสู ่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  ปีการศึกษา 2563 ซึ ่งมีกลุ ่มเป้าหมายเป็นนิสิตใหม่               
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจและต้อนรับนิสิตใหม่สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อมูลที่
จำเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยให้นิสิตรับชมคลิปวิดีโอ จำนวน 2 คลิป ได้แก่ คลิป 
TOP9 สิ่งที่นิสิตใหม่ควรรู้เมื่อเข้ามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคลิป MV IDKU โดยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย พร้อมนี้ให้นิสิตได้ร่วมสนุกโดยการส่งคลิปเต้นของตนเองและนำมารวบรวมจัดทำเป็น MV IDKU 
KU80 ต่อไป 

   

สำหรับความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถามโดยรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรม พบว่านิสิตพึงพอใจกับการจัด
กิจกรรมแต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น อยากให้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือกิจกรรมปันรักสู่น้องให้ไปทำ
กิจกรรมจิตอาสากับสัตว์ และอื่นๆ เป็นต้น 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงสำรวจความคิดเห็น
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระดับ
ปริญญาตรีที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที ่1  เปรยีบเทยีบสือ่ประชาสมัพนัธท์ีน่สิติสะดวกรบัขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์
 
กราฟที่ 1: เปรียบเทียบสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตสะดวกรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
 

 
 
 จากกราฟพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตสะดวกรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากที่สุดคือ 
Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 76.96 รองลงมาคือ Facebook กองกิจการนิสิต ร้อยละ 
75.44 และ Facebook องค์การบริหารองค์การนิสิต ร้อยละ 73.16 ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตสะดวกรับ
ข้อมูลน้อยที่สุดคือ วารสาร/จดหมายข่าว และรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ร้อยละ 0.51 
 

 
ตอนที ่2 เปรยีบเทยีบความเหมาะสมของสือ่ประชาสมัพนัธก์จิกรรมเสรมิหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่นิสิตมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมมากทีสุ่ดคือ 
Facebook สภาผู ้แทนนิสิต ร้อยละ 99.24 รองลงมาคือ Facebook องค์การบริหารองค์การนิสิต และ 
Facebook คณะ ร้อยละ 98.99 และ Facebook กองกิจการนิสิต ร้อยละ 97.97 ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิต
คิดเห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุดคือแผ่นพับ/ใบปลิว ร้อยละ 75.70 
 
ตอนที่ 3  เปรียบเทียบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นิสิตคิดเห็นวา่

มีปัญหาหรือควรปรับปรุง 
กราฟที่ 2:  เปรียบเทียบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นิสิตคิดเห็น

ว่ามีปัญหาหรือควรปรับปรุง 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook กองกิจการนิสิต

Facebook คณะ
Facebook องค์การบริหารองค์การนิสิต

Facebook สภาผู้แทนนิสิต
Instagram

Twitter
Official Line มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (KU Google E-mail)
Website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Website กองกิจการนิสิต
Website คณะ

จอภาพขนาดใหญ่ (LED Display)
ข้อความสั้น (SMS)

รถกระจายเสียงเคลื่อนท่ี
โปสเตอร์/ไวนิล
แผ่นพับ/ใบปลิว

บอร์ดประชาสัมพันธ์
วารสาร/จดหมายข่าว



 

 

 

29 

 
  
 จากกราฟที่ 2 พบว่า สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่นิสติมีความคิดเห็นวา่
มีปัญหาหรือควรปรับปรุงมากที่สุดคือ แผ่นพับ/ใบปลิว ร้อยละ 24.30 รองลงมาคือรถกระจายเสียงเคลื่อนที่     
ร้อยละ 20.25 และโปสเตอร์/ไวนิล ร้อยละ 11.90 ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคิดเห็นว่ามีปัญหาหรือควร
ปรับปรุงน้อยที่สุดคือ Facebook สภาผู้แทนนิสิต ร้อยละ 0.76 
 
 โดยในส่วนของปัญหาและขอ้เสนอแนะที่นสิิตได้ให้ความคิดเหน็ไว้ สามารถสรุปไดด้ังนี้  

3.1 โปสเตอร์/ไวนิล นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุง เนื่องจาก
สามารถกระจายข่าวสารได้น้อย ไม่ทั่วถึง ไม่มีความน่าสนใจและไม่ดึงดูด สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ไม่
คุ้มค่า ก่อให้เกิดขยะ รับทราบข่าวสารได้ช้า และวัสดุที่ใช้ทำโปสเตอร์หรือไวนิลควรป้องกันการเปียกน้ำ 

3.2 แผ่นพับ/ใบปลิว นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุงเนื่องจาก
สามารถกระจายข่าวสารได้น้อย ไม่ทั่วถึง ไม่มีความน่าสนใจและไม่ดึงดูด ล้าสมัย ไม่อยากรับแจกหรือรับมาแล้ว
ก็ทิ้ง ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ไม่คุ้มค่า ก่อให้เกิดขยะ รับทราบข่าวสารได้ช้า  ตัวอักษรบนแผ่น
พับหรือใบปลิวนั้นตัวเล็กเกินไปทำให้อ่านยาก และควรออกแบบให้มีสีสันสวยงามและน่าอ่าน 

3.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มปีัญหาและควรปรับปรุงเนื่องจาก
สามารถกระจายข่าวสารได้น้อย ไม่ทั่วถึง ควรเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น บางข่าวสารไม่มีความน่าสนใจและ
ไม่ดึงดูด ล้าสมัย ไม่สามารถเห็นข่าวสารที่สำคัญได้อย่างเด่นชัดเพราะถูกสื่ออื่นๆ บดบัง อีกทั้งยังติดข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ไม่เป็นระเบียบ และไม่ค่อยปรับปรุงข้อมูลบนบอร์ดให้เป็นปัจจุบัน  

3.4 วารสาร/จดหมายข่าว นิสิตให้ความเห็นว่าสื ่อประชาสัมพันธ์ ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุง
เนื่องจากสามารถกระจายข่าวสารได้น้อย ไม่ทั่วถึง เข้าถึงคนได้จำนวนน้อย รับทราบข่าวสารได้ช้า  ไม่เหมาะกับ
วัยรุ ่นยุคนี ้ ไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัย สิ ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ เพิ ่มขยะ และควรปรับให้อยู ่ในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ 
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Website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Website กองกิจการนิสิต

Website คณะ
จอภาพขนาดใหญ่ (LED Display)

ข้อความสั้น (SMS)
รถกระจายเสียงเคลื่อนที่

โปสเตอร์/ไวนิล
แผ่นพับ/ใบปลิว

บอร์ดประชาสัมพันธ์
วารสาร/จดหมายข่าว
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3.5 จอภาพขนาดใหญ่ (LED Display) นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควร
ปรับปรุงเนื ่องจากมีจำนวนจอน้อยทำให้บางพื้นที ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ภาพไม่คมชัด เสียงเบาไม่ชัดเจน         
ภาพเปลี่ยนเร็วทำให้อ่านข้อความไม่ทัน บางจอภาพมีการเสียหายทำให้ภาพขาดหาย สิ้นเปลือง ไฟ สำหรับ
เนื้อหาในวิดีโอควรบางครั้งไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดให้ดู เปิดเนื้อหาเดิมซ้ำบ่อยเกินไป และควรปรับปรุงเนื้อหาในการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

3.6 ข้อความสั้น (SMS) นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุงเนื่องจาก
ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนี้มาก่อน จึงเห็นว่าเป็นการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง  โดยมหาวิทยาลัยควรส่ง
ข่าวสารถึงนิสิตทุกคนในทุกสถานการณ์ และควรแจ้งเตือนก่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดย
มีการปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ของนิสิตให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งมาในบางครั้งไม่ละเอียด ทั้งนี้มีกลุ่ม
ตัวอย่างบางคนไม่สะดวกเปิดข้อความ และเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์นี้ไม่มีความจำเป็นและสิ้นเปลือง  

3.7 รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุง
เนื่องจากไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนี้มาก่อน และรู้สึกว่าเป็นสื่อที่ล้าสมัยและสิ้นเปลือง อีกทั้งยงักีด
ขวางการจราจรอีกด้วย สำหรับผู้ที่เคยได้รับสื่อชนิดนี้คิดเห็นว่าได้รับข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากได้ยินเสียง
ไม่ชัดเจนหรือฟังไม่รู้เรื่อง ทำให้รู้สึกว่าสร้างความรำคาญ และเป็นการรบกวน 

3.8 จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (KU Google E-mail) นิสิตให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อนี้ให้มากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงนิสิตทุกคนได้จริง ทั้งนี้ยังคงมีกลุ่มตัวอย่าง
บางคนที ่คิดว่าสื ่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี ้มีปัญหาและควรปรับปรุงเนื ่องจากนิสิตไม่ค่อยได้ใช้อีเมล์ของ
มหาวิทยาลัย ไมได้ตรวจสอบกล่องข้อความ ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมล์ บางครั้งอีเมล์ถูกส่งเข้าไปอยู่ในถัง
ขยะ และบางครั้งไดร้ับข้อมูลล่าช้าจนเกินไป 

3.9 Website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควร
ปรับปรุงเนื่องจากนิสิตไม่ค่อยเข้าใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์ไม่มีระบบการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ ส่วนในแง่ของ
ระบบและหน้าตาเว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์เยอะเกินไป ทำให้ค้นหาข้อมูลยาก จึงควร
จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น และควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเสถียรมากขึ้น 
สามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ 

3.10 Website กองกิจการนิสิต นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุง
เนื่องจากนิสิตไม่ค่อยเข้าใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่มีระบบการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้
ยาก ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะข่าวสารการรับสมัครงาน และควรสร้าง
ระบบการให้คำปรึกษาหรือข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ 

3.11 Website คณะ นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุงเนื่องจากไม่
น่าสนใจ นิสิตไม่ค่อยเข้าใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่มีระบบการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ       
ได้ยาก ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

3.12 Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและ
ควรปรับปรุงเนื่องจากผู้ดูแลตอบคำถามช้า ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ การให้ข้อมูลข่าวสารยังขาดความ
สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ในบางครั้งไม่ครบถ้วนหรือมีจุดผิดพลาด ทำให้ดูขาด
ความน่าเชื่อถือ 

3.13 Facebook กองกิจการนิสิต นิส ิตให้ความเห็นว่าสื ่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี ้ม ีป ัญหาและ             
ควรปรับปรุงเนื ่องจากผู้ดูแลตอบคำถามช้า และผู ้ดูแลบางคนไม่สุภาพ สำหรับเนื ้อหาข้อมูลควรอธิบาย
รายละเอียดให้เข้าใจอย่างชัดเจน และควรให้คำปรึกษาได้ทุกอย่าง 
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3.14 Facebook คณะ นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุงเนื่องจาก
ผู้ดูแลตอบคำถามช้า และไม่ค่อยให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจบุัน 

3.15 Facebook องค์การบริหาร องค์การนิสิต นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้ มีปัญหา
และควรปรับปรุงเนื่องจากผู้ดูแลตอบคำถามช้า และควรอธิบายรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้น  

3.16 Facebook สภาผู้แทนนิสิต นิสิตให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้มีปัญหาและควรปรับปรุง
เนื่องจากผู้ดูแลตอบคำถามช้า และควรอธิบายรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้น  
 
ตอนที ่4 อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 4.1 จากการเปรียบเทียบสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตสะดวกรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่านิสิตสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด  โดยสื่อออนไลน์ที่นิสิต
สะดวกรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือ Facebook โดยนิสิตสะดวกรับ
ข้อมูลผ่าน Facebook ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต องค์การบริหาร องค์การ
นิสิต คณะ และสภาผู้แทนนิสิต ตามลำดับ  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจงึควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านสือ่ออนไลน์ 
โดยเฉพาะ Facebook ให้มากยิ่งขึน้ เนื่องจากสื่อประเภทนี้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบให้มีความน่าสนใจ 
สามารถใส่รายละเอียดขอ้มูลได้อย่างไม่จำกัด ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และสามารถสื่อสารได้สอง
ทาง (Two-way communication) อีกทั้งยงัตอบสนองต่อความสนใจและความสะดวกของนิสิตอีกด้วย ทั้งนี้
ผู้ดูแลอาจตอ้งให้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และหมั่นตอบคำถามให้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงระมัดระวังในการ
ใช้คำให้สุภาพมากยิ่งขึ้น เพือ่สร้างความประทับใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ดแีก่นิสติผู้ใช้บริการ 

สื่อออนไลน์ที ่นิสิตสะดวกรับข้อมูลรองลงมาจาก Facebook ได้แก่ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (KU 
Google E-mail) ซึ่งนิสิตสะดวกรับข้อมูลร้อยละ 16.71 ทั้งนี้ยังคงพบปัญหาในบางประการ คือ นิสิตไม่ค่อยได้
ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย ไมได้ตรวจสอบกล่องข้อความ ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมล์ บางครั้งอีเมล์ถูกส่ง
เข้าไปอยู่ในถังขยะ และบางครั้งได้รับข้อมูลล่าช้าจนเกินไป ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยสามารถนำไปปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของนิสิตและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ให้มากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวนิสิตและต่อ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ 
เพราะนิสิตทุกคนมีบัญชีผู้ใช้อีเมล์ KU Google อยู่แล้ว 

นอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์ที่นิสิตมีความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารรองลงมาจาก Facebook 
และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ Official Line ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนิสิตสะดวกรับข้อมูลร้อย
ละ 14.43 Instagram ร้อยละ 11.14 และ Twitter ร้อยละ 7.59 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดสื่อหรือช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปิดช่องทางเหล่านี้เพิ่มเติม อาจจะทำให้
สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่มี Facebook   
 สื่อออนไลน์ที่นิสิตสะดวกรับข้อมูลน้อยที่สุดได้แก่ Website เนื่องจากเข้าถึงข้อมูลได้ยาก รูปแบบยังไม่
น่าสนใจเท่าที่ควร และไม่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล อีกทั้งยังเป็นระบบการสื่อสารแบบทางเดียว 
(One-way communication) แตกต่างจากสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่สามารถรับข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือ
โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว  

4.2 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่นิสิตสะดวกรับข้อมูลมากที่สุดได้แก่ข้อความสั้น (SMS) 
สาเหตุอาจเนื่องมาจากนิสิตในปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารเป็นหลัก อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมี
ข้อความเข้า ทั้งนี้ยังคงมีข้อสังเกตในเรื่องการให้บริการไม่ทั่วถึง อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของนิสิตให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ จึงไม่สามารถส่งข่าวสารให้แก่นิสิตทุกคนได้ 
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สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่นิสิตไม่สะดวกรับข้อมูลมากที่สุด และคิดว่ ามีปัญหามากที่สุดคือรถกระจายเสียง
เคลื่อนที่ เนื่องจากล้าสมัย สิ้นเปลืองพลังงาน กีดขวางการจราจร ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความรำคาญ 
รวมทั้งมีนิสิตบางคนที่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากรถกระจายเสียงเคลื่อนที่มาก่อน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควร
พิจารณาปรับลดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ เนื่องจากไม่มีความสอดคล้องกับความสนใจของนิสิตและ     
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร อีกทั้งอาจยังทำใหเ้กิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยต่อไป   
อีกด้วย  
 4.3 สื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตสะดวกรับข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุดได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับข้อมูล
การเปรียบเทียบสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคิดเห็นว่ามีปัญหาหรือควรปรับปรุง ซึ่งนิสิตคิดเห็นว่าสามารถกระจาย
ข่าวสารได้น้อย ไม่ทั่วถึง ไม่มีความน่าสนใจและไม่ดึงดูด ล้าสมัย สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ไม่คุ้มค่า 
ก่อให้เกิดขยะ รับทราบข่าวสารได้ช้า ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาปรับลดการประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทนี้ 
และควรปรับปรุงให้มาอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเลคทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้มากขึ้นแทน 
 4.4 เนื่องจากนิสิตมีความสะดวกในการรับข้อมูลขา่วสารผ่านสื่อจากโทรศัพท์มือถอืมากที่สุด  
มหาวิทยาลยัจึงควรเพิ่มสื่อประชาสัมพนัธ์ออนไลนอ์ื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินงาน เพือ่ให้สามารถ
เข้าถึงนิสิตไดจ้ำนวนมากขึน้ เช่น Official Line Intagram หรือ Twitter เป็นตน้   
 

สรุปงานด้านวินัยและสอบสวนนิสิต ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนิสิตกระทำความผิดและถูก
พิจารณาโทษเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1) การปลอมแปลงรายมือชื่อผู้อื่น 2) ส่อทุจริตในการสอบ 3) 
ทุจริตในการสอบ และโพสต์ภาพไม่เหมาะสมลงสื่อสังคมออนไลน์  ทั้งนี ้ทางงานวินัยฯ ได้ดำเนินการตาม
บทลงโทษตามระเบียบวินัยนิสิต และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีกับนิสิตต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

33 

งานแนะแนวและจดัหางาน 
 

งานแนะแนวและจัดหางาน มีหน้าที่ให้บริการในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตในดา้นต่าง ๆ 
ได้แก่  ด้านส่วนตัว ด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพและให้บริการทดสอบเพือ่หาแนวทางในการ
พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตสามารถ
ศึกษาได้เต็มความสามารถ และสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ  ซึ ่งมีง านและหน้าที่รับผิดชอบ 4 
หน่วยงาน ดังนี้ หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะ
นิสิตและให้คำปรึกษา และหน่วยบริการนิสิตพิเศษ 
 
1. การส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต  
  สรุปผลการดำเนินงานหน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

1.1 การประชาสมัพนัธง์านในระบบสง่เสรมิการมงีานทำ 
  หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน ได้ดำเนินการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ในระบบส่งเสริมการมีงานทำ 
ปีงบประมาณ 2563 โดยดำเนินการลงประกาศรับสมัครงานทั้งหมด 322 ฉบับ แบ่งเป็นงานประจำ 204 ฉบับ งาน
พิเศษ 43 ฉบับ และการฝึกงาน 75 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

จำนวนหนว่ยงานทีป่ระกาศรบัสมคัรงานในระบบสง่เสริมการมงีานทำ ประจำปงีบประมาณ   2563  
 

 
 

1.2  การประสานงานการรบัสมคัรนสิติทำงานพิเศษ 
         1.2.1 ตารางสรุปการประสานงานจ้างงานพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (หน่วยงานจ้างภายใน
มหาวิทยาลยั) 
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หนว่ยงานจา้งภายในมหาวทิยาลยั 

วัน / เดอืน หนว่ยงานจา้ง บทบาทหนา้ที่ จำนวนนสิติที่
ทำงาน (คน) 

ค่าจ้างตอ่คน 
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

21 – 22 , 28 – 29 
กันยายน  2562 
3 – 7 ตุลาคม 2562 

สำนักบริหารการศึกษา ช่วยงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

141 150 21,150 

15 – 24 พฤศจกิายน 
2562   

กองคลัง มก. ขายสลากกาชาด 228 150 
 

34,200 

27 – 29 พฤศจกิายน 
2562 

สำนักบริหารการศึกษา ช่วยงานเลือกแนวทางวาง
อนาคต 

20 150 3,000 

มกราคม 2563 กองกลาง ช่วยงานประชุมเวทีข้าวไทย 
 

12 200 2,400 

31 มกราคม – 2 
กุมภาพันธ ์2563 

สำนักบริการวิชาการ ดูความเรียบร้อยผลงาน
นวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ 

30 200 6,000 

31 มกราคม – 8 
กุมภาพันธ์ 2563 

กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ 

ช่วยงานคัดแยกขยะ 990 120 118,800 

26 – 27 กุมภาพันธ์ 
2563 

กองกิจการนิสิต ช่วยงาน Job Fair 2019 25 300 7,500 

6 – 16 สงิหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยงานโครงการหลวง 770 500 385,000 

รวม 2,216 1,770 578,050 

 
       1.2.2 ตารางสรุปการประสานงานจ้างงานพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (หน่วยงานจ้างภายนอก

มหาวิทยาลยั) 
หนว่ยงานจา้งภายนอกมหาวิทยาลยั 

วัน / เดอืน หนว่ยงานจา้ง บทบาทหนา้ที่ 
จำนวนนสิติที่
ทำงาน (คน) 

ค่าจ้างตอ่คน 
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

11-14 ตุลาคม 
2562 

จำหน่ายดอกไม้และของที่
ระลึก 

จำหน่ายดอกไม้และของที่
ระลึก งานรับปริญญา 

40 600 24,000 

25 ตุลาคม 2562 Central Group จำหน่ายสินค้าและห่อ
ของขวัญปีใหม่ 

308 400 123,200 

26 – 27 ตุลาคม 
2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ช่วยงานการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจำปี 2563  

5 500 2,500 

2 – 4 
พฤศจิกายน 
2562 

บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 
แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ช่วยงาน Asean submit 
ครั้งที่ 35 

52 400 20,800 

22 พฤศจิกายน 
2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ช่วยงานเลือกตั้งกรรมการ
สหกรณ์ 

60 900 54,000 
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หนว่ยงานจา้งภายนอกมหาวิทยาลยั 

วัน / เดอืน หนว่ยงานจา้ง บทบาทหนา้ที่ จำนวนนสิติที่
ทำงาน (คน) 

ค่าจ้างตอ่คน 
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

18 พฤศจิกายน 
2562 

บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 
แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ช่วยประชุมระดับอาเซียน 
งาน Defense and 
Security 

8 

 

475 3,800 

10 – 11 ธันวาคม 
21 – 22 ธันวาคม 
2562 

สมาคมนิสิตเก่า มก. ช่วยงาน KU RUN 280 150 42,000 

23 ธ.ค. 2562 สภากาชาดไทย ตอบแบบสอบถามการ
บริจาคโลหิต 

2 300 600 

มกราคม 2563 คุณหนึ่ง ชง ชิม  11 700 7,700 

มกราคม 2563 คุณหนึ่ง ช่วยงานออกบูธ 4 500 2,000 

มกราคม 2563 ห้างชาสะลอง จำหน่ายสินค้า 10 500 5,000 

มกราคม 2563 บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 
แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ล้างเก็บอุปกรณ์ครัว 1 480 480 

มกราคม 2563 บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 
แมเนจเม้นท์ จำกัด 

จัดสถานที่ 60 500 30,000 

มกราคม 2563 บ้านและสวน ช่วยงานบ้านและสวน 120 500 60,000 

28 มกราคม 
2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ช่วยงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 

20 400 8,000 

18 – 21 สิงหาคม 
2563 

ธ.ไทยพาณิชย์ ช่วยงานแจกบัตรนิสิตใหม่ 120 500 60,000 

รวม 1,101 7,805 444,080 

 
 

กราฟสรปุจำนวนนสิติทำงานพิเศษ ปกีารศกึษา 2563 
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กราฟสรปุจำนวนรวมรายไดจ้ากการทำงานพเิศษของนสิติกลุม่ KU Part Time ปกีารศกึษา 2563 

 
หมายเหตุ : ปัจจุบันมีนิสิตที่สนใจทำงานพิเศษและอยู่ในกลุ่ม Line ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารเรื่องงานพิเศษจำนวนสมาชิก 
ประมาณ 1,200 คน  
 
1.3 การจัดโครงการของหนว่ยสง่เสรมิอาชพีและจดัหางาน ประจำปกีารศกึษา 2563  

การดำเนินการจัดโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทกิจกรรมได้ 2 
ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดโครงการจำนวนทั้งสิ้น 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ซ ึ ่งใช ้ในการดำเน ินการจ ัดโครงการจำนวน 4 โครงการ เป ็นจำนวนเง ินท ั ้งส ิ ้น  156,351 บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยได้รับงบประมาณจาก 2 ส่วน ได้แก่ เงินรายได้
ส่วนกลางกองกิจการนิสิต งบรายจ่ายอื่นโครงการอุดหนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกองกิจการนิสิต ประจำปี
งบประมาณ 2563  และเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนพัฒนากิจการนิสิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
1.3.1 โครงการ KU Job fair & Education 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 62 – 29 กุมภาพันธ์ 

2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ กลุ่มเป้าหมายคือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษา/ กำลังจะ 
จบการศึกษา และนิสิตเก่า จำนวน 3,000 คน โดยมีผู ้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั ้งสิ ้น 1,439 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48 ของกลุ่มเป้าหมาย จากการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยการได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
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1.3.2 โครงการ KU Smart For Success #1 สมคัรงานอย่างไรให้ไดง้าน จดัขึ้นในวนัที ่16 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ หอ้งบรรยายและจดักิจกรรม ชัน้ 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก กลุ่มเป้าหมายคือนิสิตปัจจุบนั 
และนสิิตเกา่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทัง้สิ้น 86 คน คิดเปน็ร้อย
ละ 57.34 ของกลุ่มเป้าหมายจากการประเมนิผลตามวตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการ มีค่าเฉลี่ยการได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.52 ซึ่งอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

 
1.3.3 โครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1/63 เทคนิคมัดย้อม-มัดเพ้นท์ หลากสีสัน จัดขึ้นในวันที ่

15 มีนาคม 2563 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก กลุ่มเป้าหมายคอื
นิสิตปัจจุบัน และนสิิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย จากการประเมินผลตามวตัถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย
การได้รับประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
  1.3.4. โครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2/63 Decorative Candles จัดขึ้นในวันที ่วันที่ 1 
สิงหาคม 2563 ในรูปแบบการสอนออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคอืนิสิตปัจจุบัน และนสิิตเก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จำนวน 120 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิน้ 111 คน คดิเป็นร้อยละ 
92.50 ของกลุ่มเปา้หมาย จากการประเมินผลตามวตัถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยการได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
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2. การดำเนินงานดา้นศษิยเ์ก่าสัมพันธ์ และการศกึษาตอ่ 
สรุปผลการดำเนินงานหน่วยศิษย์เก่าสมัพันธ์และศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563) ประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดังนี ้
2.1 จัดตัง้เพจ “ศษิยเ์กา่สมัพนัธม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพือ่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูให้แก่ศษิยเ์กา่ 

  งานแนะแนวและจัดหางาน ได้ดำเนินงานดา้นศิษย์เก่าสมัพันธ์และศึกษาต่อ โดยการจัดตั้งเพจ “ศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหแ้ก่ศิษย์เก่า มีผู้กดถูกใจเพจ จำนวน 1,168 
คน และมีผู้ตดิตามเพจ จำนวน 1,196 คน 
 

ตวัอยา่งขอ้มลูทีด่ำเนนิการประชาสมัพนัธ์ 
                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
          สรุปผลการดำเนนิการของเพจ ศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำป ีพ.ศ. 2563 

- จัดทำโปสเตอร์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า 13 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 18 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า 52 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 73 
 - ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9  

 

 
 
 
 

จัดทําโปสเตอรข์า่วสาร
18%ประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร

73%

ตอบคาํถามจากกลอ่ง
ข้อความ

9%

สัดสว่นการดําเนนิงานของเพจศษิยเ์กา่สมัพนัธม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2563

http://go.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=10
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           2.2   โครงการวิทยากรอาสาสำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2563  
  มีจำนวนศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 124 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ  
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

จากแผนภาพ มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 124 ท่าน จำแนกได้เป็น 33 รุ่น ดังนี้  
 

 KU 41 3 คน   KU 54 3 คน   KU 65 9 คน 
 KU 44 1 คน    KU 55 3 คน    KU 66 2 คน  
 KU 45 1 คน    KU 56 4 คน    KU 67 5 คน  
 KU 46 2 คน    KU 57 4 คน    KU 68 5 คน  
 KU 47 1 คน    KU 58 6 คน    KU 69 7 คน  
 KU 48 3 คน   KU 59 4 คน    KU 70 7 คน  
 KU 49 1 คน    KU 60 2 คน    KU 71 7 คน  
 KU 50 3 คน    KU 61 4 คน    KU 72 8 คน 
 KU 51 1 คน    KU 62 6 คน    KU 73 3 คน  
 KU 52 1 คน    KU 63 3 คน    KU 74 5 คน  
 KU 53 2 คน    KU 64 4 คน    KU 75 1 คน  
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2.3 รวบรวมขอ้มลูศษิยเ์กา่ดเีดน่ ปี 2563  
                      

 
 

2.4 จัดตั้งเพจ KU Education Guidance เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้านศึกษาต่อ 
  งานแนะแนวและจัดหางาน ได้ดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ โดยการจัดตั้งเพจ “KU 
Education Guidance” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจการศึกษาต่อทั้งใน
และนอกประเทศ โดยมีผู้กดถูกใจเพจ จำนวน 778 คน และมีผู้ติดตามเพจ จำนวน 806 คน   คน 

 

คณะบรหิารธรุกจิ, 16, 
13%

คณะศกึษาศาสตร์, 12, 
10%

คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร, 5, 4%คณะมนษุยศาสตร์, 19, 

15%คณะวนศาสตร์, 1, 1%

คณะเศรษฐศาสตร์, 5, 
4%

คณะสังคมศาสตร์, 33, 
26%

คณะสัตวแพทยศาสตร,์ 
1, 1%

คณะเกษตร, 11, 9%
คณะวิทยาศาสตร,์ 7, 

6%คณะวศิวกรรมศาสตร์, 
12, 10%
คณะประมง, 2, 1%

สัดสว่นและจํานวนศษิยเ์กา่ทีเ่ขา้รว่มโครงการวทิยากรอาสา (คน) จําแนกตามคณะ

ประเภทนักบรหิาร
ภาครัฐ/ราชการ, 6, 

33%

ประเภทนักบรหิาร
ภาครัฐวสิาหกจิ, 2, 

11%ประเภทนักบรหิาร
ภาคเอกชน, 1, 5%

ประเภทนักวชิาการ, 
3, 17%

ประเภทนักวจิยั, 3, 
17%

ประเภทเกษตรกร, 1, 
6%

ประเภทผูท้ํา
คุณประโยชน์ตอ่
สังคม, 2, 11%

จํานวนนสิติเกา่ดเีดน่ (คน) จําแนกตามประเภท ประจําป ี 2563
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ตวัอยา่งขอ้มลูทีด่ำเนนิการประชาสมัพนัธ์ 

     
 

 
 
สรปุผลการดำเนนิการของเพจ “KU Education Guidance” ป ีพ.ศ. 2563 
-  จัดทำโปสเตอร์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตอ่ 6 ครั้ง    คิดเป็นร้อยละ 21 
- ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศษิย์เก่า 15               คิดเปน็ร้อยละ 52  
- ตอบคำถามที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษาตอ่ 8 ครั้ง                  คิดเปน็ร้อยละ 27 

 

จัดทําโปสเตอร์
ข่าวสาร
21%

ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร
52%

ตอบคําถามจาก
กล่องขอ้ความ

27%

สัดสว่นการดําเนนิงานของเพจ“KU EDUCATION GUIDANCE” ปี 2563
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          2.5 จัดโครงการสัปดาห์การศึกษาต่อ  
  มีสถาบันการศึกษาต่อภายในประเทศ 4 แห่งและศึกษาต่อต่างประเทศ 14 แห่ง ณ วันที่ 26 – 27 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 22 หน่วยงาน รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมออกบูธแนะ
แนวโครงการสัปดาห์ศึกษาต่อ ประจำปี 2563 

2.6.จดักจิกรรมเพือ่เสรมิทกัษะทีจ่ำเปน็สำหรับการประกอบอาชีพและสรา้งโอกาสการทำงานของศิษยเ์กา่ 
ได้แก่  

2.6.1 โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการ
สอบเพื่อวัดความรู้ ได้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 13 กันยายน 2563  มีนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 585 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ความพึงพอใจภาพรวม 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 

  

       
 3. การใหบ้รกิาร/ดำเนนิงานของศูนยส์ขุภาวะนสิติ 

ภายในศูนย์สขุภาวะนิสิต แบ่งการให้บริการตามกลุ่มนสิิตเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การให้บริการ
สำหรับนิสิตทัว่ไป โดยหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนสิิตและให้คำปรึกษา และ 2) การใหบ้ริการนิสิตพเิศษหรือนสิิต
พิการ โดยหนว่ยบรกิารนิสติพิเศษ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 ดังนี้  
 หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร  ทั้งในด้านการปรึกษา                     
เชิงจิตวิทยา และการจัดโครงการเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขด้านสุขภาวะ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน    
ในปี 2563 ได้ดังนี้ 

3.1 บรกิารใหก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา และให้คำแนะนำดา้นการสง่เสรมิสขุภาวะ 
  หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ได้ให้บริการด้านคำปรึกษาและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะแก่นิสิตและ
บุคลากร โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญประจำศูนย์และนักจิตวิทยา โดยในปี 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับบริการปรึกษา
เกี่ยวกับด้านสุขภาวะด้านต่างๆ จำนวนรวม 531 คน โดยผ่านช่องทางการให้บริการด้านต่างๆที่เป็นทางเลือกแก่
ผู้รับบริการมากขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 จำนวนประเภทของผู้เข้ารับบริการปรึกษาด้านสุขภาวะ ปี 2563 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก คือ 1) นิสิตปริญญาตรี จำนวน 502 คน คิดเป็น 94% 2) นิสิตปริญญาโท จำนวน 21 คน คิดเป็น 4% และ
3) อื่นๆ จำนวน 4 คน คิดเป็น 1% 
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  จำนวนผู้เข้ารับการบริการจำแนกตามช่องทางการรับบริการ ปี 2563 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก คือ 1) พบหน้า จำนวน 347 คน คิดเป็น 65% 2) Line จำนวน 78 คน คิดเป็น 15% และ3) 
Facebook จำนวน 56 คน คิดเป็น 11% 

 
 
  จำนวนผู้เข้ารับการบริการจำแนกตามประเด็นปัญหา ปี 2563 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 
คือ 1) การเรียน จำนวน 184 คน คิดเป็น 35% 2) ส่วนตัว จำนวน 127 คน คิดเป็น 24% และ3) สุขภาพจิต 
จำนวน 79 คน คิดเป็น 15% 

 
 
 
 

นิสิตปรญิญาตร,ี 502, 
94%

นิสิตปริญญาโท, 21, 
4%

นิสิตปรญิญาเอก, 3, 
1%

บุคลากร, 1, 0%
อื่นๆ, 4, 1%

จํานวนประเภทของผู้เขา้รบับริการปรกึษาดา้นสขุภาวะ ปี 2563 (คน)

พบหนา้
347
65%

Line
78

15%

Facebook
56

11%

โทรศพัท์
44
8%

Zoom
4

1%

Webex
2

0%

จํานวนผูเ้ขา้รบัการบรกิารจาํแนกตามช่องทางการรบับรกิาร ปี 2563 (คน)

การเรยีน
184
35%

ส่วนตวั
127
24%

สุขภาพจิต
79

15%

ให้คําแนะนาํเบื้องต้น
ด้านสขุภาวะ

56
10%

อื่นๆ
41
8%

สัมพันธภาพ/ความรกั
32
6% ครอบครวั

12
2%

จํานวนผูเ้ขา้รบับรกิารจําแนกตามประเด็นปญัหา ปี 2563 (คน)
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3.2 การใหค้วามช่วยเหลอืนสิติในกรณีฉกุเฉนิดา้นสขุภาวะ 
ที ่ การดำเนนิงานกรณพีบเคสฉุกเฉนิ จำนวน (คน) 
1 ส่งต่อนิสิตเพือ่เข้ารับการรกัษาต่อกับผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาล 3 
2 ประสานอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารยป์ระจำรายวิชา/บุคลากร 104 
3 ประสานผู้ปกครอง เพือ่น และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับนิสิต 24 

รวม 131 
 

3.3 การจดัโครงการเพือ่สง่เสรมิ ปอ้งกัน และแกไ้ขดา้นสขุภาวะ 
            3.3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและผ่อนคลายความเครียดสำหรับนิสิตรูปแบบออนไลน์ จัดระหว่าง

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 กิจกรรม ได่แก่ 1. ความสุขไม่หายไปไหน 2. กิจกรรมมุมโปรดมุม
ใหม่ มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 379 คน 

     3.3.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะนิสิตผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ“การพัฒนาระบบ                               
การให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ( Chatbot ) จัดระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563  มีนิสิตเข้า
ร่วมจำนวน 60 คน 

   3.3.3 โครงการ New Normal New Life New Step in KU รูปแบบออนไลน์ จัดวันที ่ 3 
กรกฎาคม 2563 มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 20 คน 

  3.3.4 โครงการสื่อสารสร้างสุข ทั ้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ จัดวันที ่ 6 สิงหาคม 2563                                            
มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 72 คน  

  3.3.5 โครงการเสริมสร้างพลังใจ สู้ภัยโควิด-19 จัดวันที่ 16 กันยายน 2563  มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 
40 คน 



 

 

 

45 

4. สรปุผลการดำเนนิงานของหนว่ยบรกิารนสิติพเิศษ 
4.1 การสำรวจและสรปุจำนวนนสิติพเิศษพเิศษทีอ่ยู่ในความดูแลระดบัปรญิญาตร ี

  จำนวนนิสิตพิเศษที่อยู่ในความดูแลระดับปริญญาตรี ปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 183 คน สามารถจำแนก
ตามวิทยาเขต เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 1) บางเขน จำนวน 174 คน 2) เฉลิมพระเกียรติ   
จ.สกลนคร จำนวน 14 คน และ3) ศรีราชาและกำแพงแสน จำนวน 11 คน  
 

 

 

  จากจำนวนนิสิตพิเศษที่อยู่ในความดูแลระดับปริญญาตรี ปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 183 คน สามารถจำแนก
ตามประเภทความพิการ เรียงลำดับจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก คือ 1) ทางจิตใจ/พฤติกรรมอารมณ์ จำนวน 
95 คน คิดเป็น 52%   2) ทางกาย/การเคลื่อนไหว จำนวน 32 คน คิดเป็น 17% และ3) ออทิสติก จำนวน 29 คน 
คิดเป็น 16%  
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  ทั้งนี้มีจำนวนนิสิตพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน สามารถจำแนกตาม
ประเภทความพิการ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 1) ทางจิตใจ/พฤติกรรมอารมณ์ จำนวน    
14 คน คิดเป็น 47%   2) ออทิสติก จำนวน 7 คน คิดเป็น 23% และ3) ทางกาย/การเคลื่อนไหว จำนวน 6 คน 
คิดเป็น 20% 
หมายเหตุ มีนิสิตกลุ่มทางจิตใจ/พฤติกรรมอารมณ์ ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา จำนวน 1 คน           และ
ลาออก จำนวน 1 คน 

 

 

4.2 การดำเนนิงาน ดแูล ชว่ยเหลอืและตดิตามนสิติพเิศษ 
 หน่วยบริการนิสิตพิเศษ ได้มีแนวทางและผลการดำเนินงานในการดำเนินงาน ดูแล ช่วยเหลือและติดตาม
นิสิตพิเศษ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่นิสิตพิเศษในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยผลการดำเนินงาน ปี 2563 
ประกอบด้วย การประชุมและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือนิสิตเศษ รวมถึงแนวทางการ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่นิสิตพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

การมองเหน็, 1, 3% การไดย้ิน, 2, 7%

ทางกาย/การเคลือ่นไหว, 
6, 20%
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อารมณ,์ 14, 47%

ออทิสตกิ, 7, 23%

จํานวนนสิติทีส่าํเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2562
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           4.3 การดำเนนิงานเพือ่สง่เสรมิสขุภาพกายและสขุภาวะจิตใหแ้กน่สิติพเิศษในชว่งสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19   
   หน่วยบริการนิสิตพิเศษได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการให้บริการนิสิตในช่วงสถานการณ์
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิตในการเข้ารับบริการ
จากด้วยงาน ซึ่งประกอบด้วยมาตรการรักษาระหว่างระหว่างบุคคลและวางแผนการเรียนและติดตามผลการเรยีน 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพนิสิตพิเศษ โดยมีรายระเอียดดังนี้ 
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          4.4 การจดัโครงการเพือ่สง่เสรมิและพฒันานสิติพเิศษ   
    หน่วยบริการนิสิตพิเศษได้มีแนวทางการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตพิเศษ เพื่อให้นิสิตเป็น
ผู้ที่เตรียมพร้อมทักษะด้านทางวิชาการและทักษะทางอาชีพ การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านต่างๆที่
จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข รวมถึงการเตรียมความพร้อมหลังสำเร็จการศึกษา 
โดยหน่วยบริการนิสิตพิเศษได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายและสุขภาวะจิตให้แก่นิสิต
พิเศษ อาทิ  
 

 

 
 



 

 

 

49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

50 

งานบริการและสวสัดกิาร 

งานบริการและสวัสดิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการและสวัสดิการนิสิต ช่วยเหลือ
นิสิตในการให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนตลอดจนหาแหล่งทุนให้กับนิสิตและ เปิด
โอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาใน ขณะที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
ทั้งมีกองทุนสวัสดิภาพนิสิตให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ หรือภัยที่เกิด
เหตุสุดวิสัย หรือเสียชีวิต ตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ การให้บริการทางด้านการศึกษาวิชาทหารในด้าน
ต่างๆ จนนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาเล่าเรียน เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ประกอบ
ไปด้วยหน่วยต่างๆ ได้แก่ หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต หน่วยทุนการศึกษา  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา หน่วยวิชาทหาร และหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื ่อให้บริการสำหรับนิสิตเกี ่ยวกับด้านกองทุนสวัสดิภาพนิสิตในการให้บริการช่วยเหลือนิสิต
ผู้ประสบภัย ด้านการทุนการศึกษา ด้านกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ด้านวิชาทหารสำหรับประสานงานทั้งด้าน
วิชาทหาร และบริการพื ้นฐาน ในการให้ข้อมูลพื ้นฐานของส่วนงานต่างๆภายหน่วยงานกองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
1. หนว่ยกองทนุสวสัดิภาพนสิติ 
  มีหน้าที่เป็นหน่วยให้ความช่วยเหลือแก่นสิิตผู้ประสบภยั อนัเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นตามที่
กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต โดยมกีารดำเนินการในรปูแบบของคณะกรรมการบริหารกองทนุ
สวัสดิภาพนิสติ  
  1.1 สำหรับแนวทางด้านการรักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต นิสิตสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามลักษณะของการเจ็บป่วยที่กำหนดกับโรงพยาบาลเปาโล
เกษตร และโรงพยาบาลวิภาวดี  
                1.1.1 จำนวนนิสิตที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ระหว่างเดือน มีนาคม – 
กันยายน 2563 จำนวนรวม 116 คน และมีค่าใช้จ่ายรวม 208,403 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สาเหต ุ รวม (คน) รวมทัง้หมด (คน) จำนวนเงนิ (บาท) 
เดือน มนีาคม 2563 

อุบัติเหต ุ   8 
14 34,151 อาหารเป็นพษิ 4 

สัตว์ทำร้าย 2 
เดือน เมษายน 2563 

อุบัติเหต ุ    0 

3  5,413 
อุบัติเหต ุ   0 
อาหารเป็นพษิ 0 
สัตว์ทำร้าย 3  

เดือน พฤษภาคม 2563 
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สาเหต ุ รวม (คน) รวมทัง้หมด (คน) จำนวนเงนิ (บาท) 
อุบัติเหต ุ   1 

1 2,000 อาหารเป็นพษิ 0 
สัตว์ทำร้าย 0 

 เดือนมิถนุายน 2563 
อุบัติเหต ุ   2 

5 12,279 อาหารเป็นพษิ 2 
สัตว์ทำร้าย 1 

 เดือนกรกฎาคม 2563 
อุบัติเหต ุ   8 

9 23,712 อาหารเป็นพษิ 1 
สัตว์ทำร้าย 0 

 เดือน สิงหาคม 2563 
อุบัติเหต ุ   23 

42 91,291 อาหารเป็นพษิ 12 
สัตว์ทำร้าย 7 

 เดือนกันยายน 2563 
อุบัติเหต ุ   19 

42 79,557 
อาหารเป็นพษิ 14 
สัตว์ทำร้าย 8 
ไส้ติ่งอักเสบ 1 

รวม 116 248,403 
  

1.1.2 จำนวนนิสิตทีเ่ข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวิภาวดี ระหว่างเดือน กรกฎาคม – 
กันยายน 2563 จำนวนรวม 90 คน และมีค่าใช้จ่ายรวม 212,222 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

สาเหต ุ รวม (คน) รวมทัง้หมด (คน) จำนวนเงนิ (บาท) 
 เดือนกรกฎาคม 2563 

อุบัติเหต ุ   1 
1 1,261 อาหารเป็นพษิ 0 

สัตว์ทำร้าย 0 
 เดือน สิงหาคม 2563 

อุบัติเหต ุ   22 
42 96,713 อาหารเป็นพษิ 15 

สัตว์ทำร้าย 5 
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สาเหต ุ รวม (คน) รวมทัง้หมด (คน) จำนวนเงนิ (บาท) 
 เดือนกันยายน 2563 

อุบัติเหต ุ   33 

47 114,248 
อาหารเป็นพษิ 10 
สัตว์ทำร้าย 3 
ไส้ติ่งอักเสบ 1 

รวม 90 212,222 
 

1.2 การพิจารณาการเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิม่เติมจากเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสติ ประจำปีงบประมาณ 
2563  โดยคณะกรรมการบริหารกองทนุสวัสดิภาพนสิิต ซึง่พิจาณาการเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจาก
เงินกองทนุสวัสดิภาพนสิิต 20 ราย  
สรปุการพจิารณาการเบิกคา่รกัษาพยาบาลเพิม่เติมจากเงนิกองทนุสวสัดภิาพนสิติ ประจำปงีบประมาณ 2563 

ครัง้ที ่ วัน  /เดอืน /ปี  เสนอพจิารณา ผลการพจิารณา 

ครั้งที่ 1/2563  
14 มกราคม 

2563 
6 ราย  • ช่วยเหลือตามประกาศฯ ข้อ 13 จำนวน 6 ราย 

ครั้งที่ 2/2563  
17 เมษายน 

2563 
10 ราย  • ช่วยเหลือตามประกาศฯ ข้อ 13 จำนวน 5 ราย 

• เสนออธิการบดีอนุมัติเงินช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย 

ครั้งที่ 3/2563  
28  สิงหาคม 

2563 
4 ราย  • ช่วยเหลือตามประกาศฯ ข้อ 13 จำนวน 4 ราย 

รวม 20 ราย • ช่วยเหลือตามประกาศฯ ข้อ 13 จำนวน 15 ราย 
• เสนออธิการบดีอนุมัติเงินช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย 

หมายเหต ุข้อ 13 ทุพพลภาพบางส่วนอย่างชั่วคราว (อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายใช้การไม่ได้ชั่วคราวเป็นระยะเวลามากกว่า 
30 วัน) จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 
 

1.3 จำนวนนสิิตผู้ประสบภยั กองทุนสวสัดิภาพนสิิต วิทยาเขตบางเขน ปกีารศึกษา 2562 จำนวนรวม 
645 คน และมีค่าใช้จ่ายรวม 2,650,931 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
    จำนวนนิสิตผู้ประสบภัย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรวม 645 
คน แบ่งตามประเภทของอุบัติเหตุ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 1) รถจักรยานยนต์ จำนวน 
114 คน คิดเป็น 18%   2) สัตว์ จำนวน 105 คน คิดเป็น 16% และ3) ลื่นล้ม จำนวน 86 คน คิดเป็น 13%  

จำนวนค่าใช้จ่าย กองทุนสวสัดิภาพนิสิต วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2562 มีค่าใช้จ่ายรวม 
2,650,931 บาท แบ่งตามประเภทของอุบัติเหตุ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 1) 
รถจักรยานยนต์ จำนวน 426,520 บาท คิดเป็น 16%  2) อืน่ๆ จำนวน 343,571 บาท คิดเป็น 13% และ3) สตัว์ 
จำนวน 336,298 บาท คดิเป็น 13% 
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2. หนว่ยทุนการศกึษา 

 มีหน้าที่ช่วยเหลือนสิิตในด้านการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตทีข่าดแคลนทุนทรัพย์การหาแหล่ง
เงินทนุให้กับนสิิต ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิทุนพร้อมใหค้ำปรึกษาแนะนำในด้านอื่นๆ แก่นิสิตรวมถงึติดตาม
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา 
 

สรปุทนุอดุหนนุการศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปกีารศกึษา 2562 

              สว่นกลาง/วทิยาเขต จำนวนเงนิ (บาท) จำนวนนสิติ )คน(  
บางเขน 105,290,608 5,164 

กำแพงแสน 13,644,858 1,936 

ศรีราชา 2,897,303 228 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 13,164,800 1,104 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 275,000 24 

สถาบันสมทบ 10,451,050 328 

รวมทุกวิทยาเขต 145,723,619 8,784 

 
2.1  ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตได้รับทุนอุดหนุนทางการศึกษา ทั้งสิ้น 8,784 คน คิดเป็นจำนวน

เงินทุนทั้งสิ้น 145,723,619 บาท  ทั้งนี้สามารถแยกรายละเอียดนิสิตที่ได้รับทุนตามประเภททุน  ดังนี้  

การเลน่กีฬา
, 48, 7%

ของแข็ง, 63, 
10%

ของมคีม, 
35, 5%

ของรอ้น, 
11, 2%

ไข้เลอืดออก, 
23, 4%

ตกจากที่สูง, 
42, 7%

ทางน้าํ, 0, 
0%รถจักรยาน, 

4, 1%

รถจักรยานยนต,์ 
114, 18%

รถยนต,์ 9, 
1%

ลื่นล้ม, 86, 
13%

สัตว,์ 105, 
16%

สารเคม,ี 7, 
1%ไส้ติ่งอกัเสบ, 

4, 1%

อาหารเป็น
พิษ, 78, 

12%

อื่นๆ, 16, 
2%

จํานวนนสิติผูป้ระสบภยั กองทนุสวสัดิภาพ
นิสิต วิทยาเขตบางเขน ปีการศกึษา 2562 

แบ่งตามประเภทของอบุตัเิหต ุ(คน)
การเล่นกฬีา

177,205
7%

ของแขง็
127,248

5%
ของมคีม
89,880

3%

ของรอ้น
21,232

1%

ไข้เลอืดออก
151,372

6%

ตกจากทีส่งู
129,527

5%
ทางน้าํ

0
0%

รถจักรยาน
6,810
0%รถจักรยานยนต์

426,520
16%

รถยนต์
224,000

8%

ลื่นล้ม
292,738

11%

สัตว์
336,298

13%

สารเคมี
12,464

0%

ไส้ติ่งอกัเสบ
25,249

1%

อาหารเปน็
พิษ

286,817
11%

อื่นๆ
343,571

13%

จํานวนคา่ใช้จ่าย กองทนุสวัสดภิาพนสิติ 
วิทยาเขตบางเขน ปีการศกึษา 2562 
แบ่งตามประเภทของอบุตัเิหต ุ(บาท)
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     1) ทนุสว่นกลางผา่นกองกจิการนสิติ และงานกจิการนสิติของวทิยาเขต มนีสิิตได้รับทุนประเภท  
ดังกล่าว จำนวน 784  คน  คิดเป็นจำนวนเงิน 16,055,550 บาท  

ส่วนกลาง/ 
วิทยาเขต 

ดอกผล จ่ายขาด รวมทนุส่วนกลาง 

ตรี โท รวม ตรี โท เอก รวม  

จำนวน 
เงิน 

จำนวน 
คน 

จำนวน 
เงิน 

จำนวน 
คน 

จำนวนเงิน จำนวน
คน 

จำนวน 
เงิน 

จำนวน 
คน 

จำนวน 
เงิน 

จำนวน 
คน  

จำนวน 
เงิน 

จำนวน 
คน 

จำนวน 
เงิน 

จำนวน
คน 

จำนวนเงนิ จำนวน
คน 

บางเขน 1,731,000 141 30,000 2 1,761,000 143 6,740,000 298 - - - - 6,740,000 298 8,501,000 441 

กำแพงแสน 427,000 30 - - 427,000 30 737,000 56 - - - - 737,000 56 1,164,000 86 

ศรีราชา 375,000 25 - - 375,000 25 895,500 65 - - - - 895,500 65 1,270,500 90 

เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

320,000 24 - - 320,000 24 4,610,050 131 - - - - 4,610,050 131 4,930,050 155 

สถาบันสมทบ 165,000 11 - - 165,000 11 25,000 1 - - - - 25,000 1 190,000 12 

รวม 3,018,000 231 30,000 2 3,048,000 233 13,007,550 551  -  -  -  - 13,007,550 551 16,055,550 784 

หมายเหตุ  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม หมายถึง ทุนที่นิสิตได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีมีผลการเรียนดี 5A, ด้านความประพฤติดีเด่นด้านกิจกรรมนอก
หลักสูตร, ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬาดีเด่น 
 

  2) ทนุยกเวน้คา่ธรรมเนียม มีนิสิตไดร้ับทุนประเภทกล่าว จำนวน 4,956 คน  คิดเป็นจำนวนเงิน 
45,227,200 บาท 

 
 

ส่วนกลาง/ 
วิทยาเขต 

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 
รวมทนุยกเวน้คา่ธรรมเนยีม เงิน มก. 

ตรี โท เอก 

จำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนเงิน 
จำนวน

คน จำนวนเงิน 
จำนวน

คน จำนวนเงนิ จำนวนคน 
บางเขน 28,370,200 2,901 2,570,000 120 1,703,700 91 32,643,900 3,112 
กำแพงแสน 4,896,800 931 - - - - 4,896,800 931 
ศรีราชา - - - - - -  -  - 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

7,686,500 913 - - - - 7,686,500 913 

สถาบันสมทบ - - - - - -  -  - 
รวม 40,953,500 4,745 2,570,000 120 1,703,700 91 45,227,200 4,956 

 

3) ทนุพฒันานสิติของคณะ นิสิตได้รบัทุนประเภทกล่าว จำนวน 2,326 คน  คิดเปน็จำนวนเงิน 
58,760,732.91 บาท 

 
 

ส่วนกลาง/วิทยา
เขต 

ทุนพัฒนานิสิตของคณะ 
รวมทนุพฒันานสิติของคณะ เงินคณะ 

ตร ี โท เอก 
จำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนเงนิ จำนวนคน 

บางเขน 15,498,143.91 965 23,381,925 292 11,340,703 103 50,220,771 .91 1,360 
กำแพงแสน 6,075,018 768 537,600 50 67,040 5 6,679,658 823 
ศรีราชา 1,003,303 122 367,000 3 - - 1,370,303 125 

เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

490,000 18 - - - - 490,000 18 

สถาบันสมทบ - - - - - -  -  - 

รวม 23,066,464 .91 1,873 24,286,525 345 11,407,743 108 58,760,732 .91 2,326 
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4) ทนุแหล่งอืน่ของคณะ นสิิตได้รับทุนประเภทกล่าว จำนวน 686  คน  คิดเปน็จำนวนเงิน 
24,793,137.06 บาท 

 
 

วิทยาเขต 

ทุนแหล่งอื่น 

รวมทนุแหลง่อืน่ เงินภายนอก 

ตรี โท เอก 
จำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนเงนิ จำนวนคน 

บางเขน 4,520,200 195 7,782,400 43 1,010,337.06 5 13,312,937 .06 243 
กำแพงแสน 904,400 96 - - - - 904,400 96 
ศรีราชา 256,500 13 - - - - 256,500 13 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

58,250 18 - - - - 58,250 18 

สถาบันสมทบ 10,261,050 316 - - - - 10,261,050 316 
รวม 16,000,400 638 7,782,400 43 1,010,337.06 5 24,793,137 .06 686 

 

3.หนว่ยกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

  หน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
โดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างเรียน ตามนโยบายของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3.1 สรปุผลการดำเนนิงานของหนว่ยกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 

สถติจิำนวนผูกู้ย้มืประจำปกีารศกึษา 2563 ภาคเรยีนที ่1 (รายเกา่และรายใหม)่ 

คณะ กยศ.ลกัษณะที ่1 (กยศ) กยศ.ลกัษณะที ่2 (กรอ) รวม (คน) 

เกษตร 252 149 401 
ประมง 183 127 310 
วนศาสตร์ 237 228 465 
วิทยาศาสตร์ 280 334 614 
วิศวกรรมศาสตร์ 165 284 449 
ศึกษาศาสตร์ 190 0 190 
เศรษฐศาสตร์ 312 18 330 
สังคมศาสตร์ 442 10 452 
สัตวแพทยศาสตร์ 15 34 49 
อุตสาหกรรมเกษตร 104 97 201 
มนุษยศาสตร์ 245 118 363 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 49 93 
บริหารธุรกิจ 89 33 122 
เทคนิคการสัตวแพทย์ 108 99 207 
สิ่งแวดล้อม 96 50 146 
วิทยาลัยการชลประทาน 20 47 67 
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 23 0 23 

รวมทั้งหมด )คน(  2,805 1,677 4,482 
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 จำนวนนิสิตรายคณะที่กู้ยืม กยศ.ลักษณะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 2,850 คน 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 1) คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 442 คน คิดเป็น 16% 2) คณะ
เศรษฐศาสตร์ จำนวน 312 คน คิดเป็น 11% และ3) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 280 คน คิดเป็น 10%  
 

 
 
  จำนวนนิสิตรายคณะที่กู้ยมื กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 
1,677 คน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื 1) คณะวิทยาศาสตร ์จำนวน 334 คน คิดเป็น 20% 
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 284 คน คิดเปน็ 17% และ3) คณะวนศาสตร ์จำนวน 228 คน คิดเปน็ 14% 

 

สัตวแพทยศาสตร,์ 15, 1%

วิทยาลยัการชลประทาน, 
20, 1%

วิทยาลยับรูณาการศาสตร์, 
23, 1% สถาปตัยกรรมศาสตร์, 44, 

2%

บริหารธุรกจิ, 89, 4% สิ่งแวดลอ้ม, 96, 4%อุตสาหกรรมเกษตร, 104, 
4%

เทคนคิการสัตวแพทย์, 
108, 5%

วิศวกรรมศาสตร์, 165, 
7%

ประมง, 183, 8%

ศึกษาศาสตร์, 190, 8%

วนศาสตร์, 237, 10%
มนุษยศาสตร,์ 245, 10%

เกษตร, 252, 11%

วิทยาศาสตร,์ 280, 12%

เศรษฐศาสตร์, 312, 13%

จํานวนนสิิตรายคณะทีกู่้ยมื กยศ.ลกัษณะที ่1 (กยศ) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

วิทยาศาสตร,์ 334, 20%

วิศวกรรมศาสตร์, 284, 
17%

วนศาสตร์, 228, 14%เกษตร, 149, 9%

ประมง, 127, 8%

มนุษยศาสตร,์ 118, 7%

เทคนคิการสัตวแพทย์, 99, 
6%

อุตสาหกรรมเกษตร, 97, 
6%

สิ่งแวดลอ้ม, 50, 3%สถาปตัยกรรมศาสตร์, 49, 
3%

วิทยาลยัการชลประทาน, 
47, 3%

สัตวแพทยศาสตร,์ 34, 
2%

บริหารธุรกจิ, 33, 2%

เศรษฐศาสตร์, 18, 1%สังคมศาสตร์, 10, 1%

วิทยาลยับรูณาการศาสตร์, 
0, 0%

ศึกษาศาสตร์, 0, 0%

จํานวนนสิติรายคณะที่กู้ยมื กยศ.ลกัษณะที ่2 (กรอ.) ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศกึษา 2563
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3.2 การจดัโครงการของหนว่ยกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา ป ีพ.ศ. 2563 
         หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ (โดยจำนวน 2 
โครงการได้มีการเปลี ่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการจัดโครงการและจำนวน 1 โครงการถูกยกเลิก 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19) 

ลำดบัที่ โครงการ วัน เวลา สถานทีจ่ดั 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูเ้ข้ารว่ม 

(คน) 
1. โครงการสัมภาษณ์ คัดเลือกและ

ทำสัญญา นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2563 

จัดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 ณ 
ห้องหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 3  
กองกิจการนิสิต  อาคารระพีสาคริก   
 

30,000  1,656  

2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุน
เง ินให ้ก ู ้ย ืม เพ ื ่อการศ ึกษา ปี
การศึกษา 2563 

จัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ถึง  11 กันยายน 2563 
ณ ห้องหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 
3  กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

16,150 
 

1,650 

3 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงทำให้มี
การเปลี ่ยนแปลงเป็นการจัดโครงการช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 โดย
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งข้อมูลเรื่องการชำระหนี้
ผ่านทาง mail KU-Google และมีแบบทดสอบ
ความเข้าใจเรื่องการชำระหนี้ให้นิสิตกรอกผ่าน
ทาง Google form และมีของที่ระลึกมอบให้นิสิต 
(กำหนดจัดโครงการเดิม ระหว่างวันที ่  19-20 
มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1 ชั ้น 1 กอง
กิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)  

  

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ./
กรอ.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
วิทยาเขต ครั้งที่ 7  ประจำปี 2563   

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงทำให้มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดโครงการระหว่างวันที่ 4 
– 7  พฤศจิกายน 2563  ณ จังหวัดชลบุรี (กำหนด
จัดโครงการเดิมระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2563 
โดยว ิทยาเขตศร ีราชาเป ็นเจ ้าภาพในการจัด
โครงการ) 
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4. หนว่ยวิชาทหาร 

มีหน้าที่เป็นหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกและให้บริการแกน่ิสิตทีม่ีความประสงค์ติดต่อ
การศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ารับการฝึกเพิ่มเตมิ
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพือ่ดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้
สำเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย 

4.1 จำนวนนักศึกษาวิชาทหารรวมทุกชั้นปี จำนวน 224 คน โดยแบ่งเป็น 1) นิสิตชายชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 
คน 2) นิสิตชาย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน 3) นิสิตชายชั้นปีที่ 3 จำนวน  75 คน และนิสิตหญิงชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 
คน 4) นิสิตชายชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน และนิสิตหญิงชั้นปีที่ 4 จำนวน  61 คน 5) นิสิตชายชั้นปีที่ 5 จำนวน 10 
คน และนิสิตหญิงชั้นปีที่ 5 จำนวน 49 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564) 

 

 
           4.2  จำนวนนิสิตที่ผ่อนผันวชิาทหาร รวม 1, 939 คน แบ่งตามปีที่เกิด ดังนี้ 1 ( ปีเกิด พ .ศ .2539 จำนวน 

387 คน   2 ( ปีเกิด พ  .ศ .2540 จำนวน 420 คน  3 ( ปีเกิด พ  .ศ .2541 จำนวน 371 คน  4) ปีเกิด พ  .ศ .25 42 
จำนวน 383 คน และ 5) ปีเกิด พ .ศ .25 43 จำนวน 378  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564) 
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ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5

แผนภมูสิรุปจํานวนนกัศกึษาวชิาทหาร  ปีการศึกษา 2563

หญิง

ชาย

เกิด พ.ศ. 2539, 387

เกิด พ.ศ. 2540, 420

เกิด พ.ศ. 2541, 371

เกิด พ.ศ. 2542, 383

เกิด พ.ศ. 2543, 378

จํานวนนสิติผอ่นผันวชิาทหาร (คน)
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งานหอพกั 

งานหอพัก กองกิจการนิสิต มีภารกิจในการรับนิสิตเข้าพักอาศัยภายในหอพัก จัดระบบการพักอาศัย  
บริหารจัดการระบบเพื่อกำกับดูแลและติดตามการชำระค่าธรรมเนียมหอพักของนิสิต ควบคุมดูแลการพักอาศัย
และระเบียบวินัยต่างๆของนิสิตภายในหอพัก ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมของนิสิตภายในหอพัก บริหาร
จัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการให้ บริการและดูแลนิสิตภายใน
หอพัก รวมถึงให้ คำปรึกษากับนิสิตหอพัก ดูแลอาคารตึกพัก/หอพัก/อาคารกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ทั้งหมดมี  32 อาคาร และมีพื้นที่สำหรับการใช้ดำเนินกิจกรรมของนิสิต เช่น สนามบาส  สนามฟุต
ซอล สนามตะกร้อ และสนามแบดมินตัน งานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากร  ตึกพัก/หอพักและอาคารกิจกรรมนิสิต มีพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 49 คน 
ปฏิบัติหน้าที่แบ่งการทำงานของแต่ละวันเป็น 3 ผลัด 

จำนวนหอพักที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต มีจำนวนทั้งหมด 22 หลัง แบ่งเป็นหอพักภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 หลัง และหอพักซอยพหลโยธิน 45 จำนวน 7 หลัง 

รายชือ่อาคารหอพกัทีอ่ยูใ่นความดแูลของกองกจิการนสิติ 
ลำดบั หอพกัภายใน  มก . หอพกัซอยพหลโยธิน 45 

1 หอพักชายที่ 13 หอพักพุทธชาด  

2 หอพักชายที ่14  หอพักขจีนุช 

3 ตึกพักชายที่ 5  หอพักลีลาวดี 

4 ตึกพักชายที่ 12 หอพักเฟื่องฟ้า  

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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1.หน่วยหอพักนิสิตภายใน 

1.1. จำนวนหอพักและสถิตินิสิตหอพักภายใน ปีการศึกษา 2562 
หอพักนิสิตภายในของมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัยแก่นิสิตชายและนิสิตหญิงได้

ทั้งสิ้น 1,975 คน  ซึ่งแบ่งเป็นตึกพักหอพักสำหรับนิสิตชายรวม 5 หลัง รองรับนิสิตชายได้จำนวนรวม 650 คน 
และตึกพักหอพักสำหรับนิส ิตหญิงรวม 10 หลัง รองรับนิส ิตหญิงได้จำนวนรวม 1,325 คน โดยคิด
ค่าธรรมเนียมหอพักภายในคิดเป็นภาคการศึกษาละ 2,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

          สรุปจำนวนนสิติหอพักภายใน ภาคตน้ปกีารศกึษา 2562  จำนวนนิสิตหอพักในภาคต้น ปีการศึกษา 
2562 หอพักสามารถรองรับนิสิตชายและนิสิตหญิงไดท้ั้งสิ้น 1,975 คน โดยมีนิสติเข้าพักอาศัยรวม 1,759 คน 
โดยเหลือที่ว่างให้แก่นิสิตเข้าพักอาศยัรวม 216 คน  

ชือ่ตกึพกัหอพกั 
จำนวนนสิติทีร่บัได้ 

(คน) 

จำนวนนสิติปจัจบุัน (คน) 

ชาย หญงิ 

ตึกพักชายที ่5 90 87  

ตึกพักชายที ่12 143 136  

ตึกพักชายที ่13 275 180  

หอพักชายที ่13 67 63  

หอพักชายที ่14 75 67  

รวมนิสิตตึกพักชาย 650   

ตึกพักหญิงวาสนา 228  199 

ตึกพักหญิงดารารัตน์ 228  205 

ตึกพักหญิงชงโค 284  273 

ตึกพักหญิงชวนชม 281  271 

ตึกพักหญิงบุษกร 92  80 

หอพักหญิงขจรรัตน์  40  37 

หอพักหญิงคัทลียา 40  36 

หอพักหญิงพุทธรักษา  44  42 

หอพักหญิงมหาหงส์  44  43 

หอพักหญิงราชาวดี  44  40 

รวมนิสิตตึกพักหญิง 1,325 533 1,226 

จำนวนรวม 1,975 1,759 
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           สรปุจำนวนนสิติหอพกัภายใน ภาคปลายปกีารศกึษา 2562 จำนวนนิสิตหอพักภายในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2562 หอพักสามารถรองรับนิสิตชายและนสิิตหญิงได้ทัง้สิ้น 1,975 คน โดยมีนิสิตเข้าพักอาศัยรวม 
1,669 คน โดยเหลอืที่ว่างให้แก่นิสิตเข้าพักอาศัยรวม 360 คน 

ชือ่ตกึพกัหอพกั จำนวนนสิติทีร่บัได ้ จำนวนนสิติปจัจบุัน  
ชาย หญงิ 

ตึกพักชายที่ 5 90 80 
 

ตึกพักชายที่ 12 143 123 
 

ตึกพักชายที่ 13 275 157 
 

หอพักชายที่ 13 67 59 
 

หอพักชายที่ 14 75 67 
 

รวมนิสิตตกึพกัชาย 650 
  

ตึกพักหญิงวาสนา 228 
 

197 
ตึกพักหญิงดารารัตน์ 228 

 
204 

ตึกพักหญิงชงโค 284 
 

266 
ตึกพักหญิงชวนชม 281 

 
258 

ตึกพักหญิงบุษกร 92 
 

72 
หอพักหญิงขจรรัตน์ 40 

 
34 

หอพักหญิงคัทลียา 40 
 

36 
หอพักหญิงพุทธรักษา 44 

 
38 

หอพักหญิงมหาหงส์ 44 
 

42 
หอพักหญิงราชาวดี 44 

 
36 

รวมนิสิตตกึพกัหญงิ 1,325 486 1,183 
จำนวนรวม 1,975 1,669 

 
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 งานหอพักได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม

หอพักภายในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตที่ยังพักอาศัยในหอพักภายในดังนี้ หอพักนิสิตชาย
จำนวน 121 คน หอพักนิสิตหญิงจำนวน 211 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 332 คน 

 
สรุปจำนวนนสิิตหอพกัภายในทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย จำนวนนิสิต

หอพักภายใน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จำนวนนิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และจำนวน
นิสิตภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิตอ่ไปนี ้

ชาย, 121, 36%

หญิง, 211, 64%

จํานวนนสิติหอพักภายในและไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนยีม
ภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2563 (คน) 
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1.3 การจัดโครงการของหน่วยหอพักนิสิตภายใน 

1.3.1. โครงการทีมงานหอในใส่ใจความเป็นอยู่นิสิต จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – กรกฎาคม 
2563 ณ หอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัย มีนิสิตกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 ,700 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยดำเนินการในลักษณะการลงพื้นที ่สุ ่มตรวจพร้อมกันทุกตึกทุกหอ จากการล งพื้นที่
ตรวจสอบการพักอาศัยในแต่ละครั้ง พบว่านิสิตปฏิบัติผิดระเบียบการพักอาศัยภายในหอพักในอัตราที่ลดลง 
  1.3.2 โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตหอพัก จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2563 มีนิสิตผู้นำหอพักเข้าร่วมจำนวน 
41 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผู้นำนิสิตของแต่ละ
หอพักได้ความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆและแนวทางการบริหารงานภายในหอพัก 

           
 

1.3.3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2563 (ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบสื่อออนไลน์) จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 628 คน โดยกิจกรรมได้
นำเสนอสาระสำคัญทีเ่กี่ยวข้องกับนิสิตหอพัก โดยมีเนื้อหาสำคญัเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อปฏิบตัิ และแนวทางการ
ดำเนินชีวิตในหอพักด้วยความเป็นพลเมือง ซึ่งในภาพรวมนิสิตมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์สำหรับการนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ดำเนินชีวิตขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การดำเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมมาเป็นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเนื้อหา
สาระสำคัญและสื่อที่นำเสนอได้ปรับรูปแบบความน่าสนใจ เพื่อทดแทนการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมที่ให้นิสิตมา
เข้าร่วมโครงการพร้อมกันภายในห้องประชุม 

1.3.4 โครงการ Dormitory Cleaning Contest จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 
เมษายน 2563 ณ หอพักนิสิตภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,700 คน ผล
การดำเนินงาน นิสิตหอพัก หัวหน้าตึกพักหอพัก และอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
ในภาพรวมเป็นอย่างดี สำหรับการมอบเงินรางวัลให้กับนิสิต ถือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้นิสิต
มีความตั้งใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในหอพักและห้องพักของตัวเองให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการมีความคาบเกี่ยวกับช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้
ขั้นตอนในการประเมินผลจากนิสิตในภาพรวม และการจัดกิจกรรมมอบรางวัลถูกตัดออกไป 
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1.3.5 โครงการรับสมัครนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน  - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 

2563 ผลการดำเนินงานในส่วนของการสมัครและยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
พื้นที่ที่ได้จัดสรรไว้รองรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ประสงค์จะเข้าพักจริง จึง
ให้สิทธิ์ทุกคนเข้าพัก และได้ยกเลิกขั้นตอนการสัมภาษณ์ออกไป รวมถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยม
ชมหอพักอาจจะเกิดความไม่สะดวกกับนิสิตและผู้ปกครองบางส่วน จึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองและนิสิตเข้ามา
เยี่ยมชมหอพักตามความสะดวกของแต่ละคน โดยในภาพรวมทั้งหมดการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าอยู่
หอพักผ่านไปได้ด้วยดี และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้การดำเนินโครงการอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอน
ต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม Open House Dormitory ซึ่งจัดให้นิสิตและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมหอพัก และ
รวมทั้งการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าอยู่หอพัก ซึ่งจะต้องมีการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย ทำให้มีความ
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น โดยให้เกิด
ผลกระทบในภาพรวมน้อยที่สุด 
 

     
  
2 หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 

   2.1. จำนวนและสถิตินิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือน
สิงหาคม 2563)  หอพักซอยพหลโยธิน 45 เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณซอยพหลโยธิน 45 โดย
อำนวยความสะดวกด้านที่พักให้แก่นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ จำนวนรวม 6 หลัง โดยแบ่งเป็นหอพักประจำ
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สำหรับนิสิตไทย จำนวน 5 หลัง และหอพักสำหรับนิสิตต่างชาติรวมทั้งนิสิตที่พักอาศัยระยะสั้น จำนวน 1 หลัง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จำนวนนิสิตหอพักประจำสำหรับนิสิตไทย จำนวน 5 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 หอพักสามารถ
รองรับนิสิตได้ทั้งสิ้น 2,548 คน โดยมีนิสิตเข้าพักอาศัยรวม 2,171 คน โดยเหลือที่ว่างให้แก่นิสิตเข้าพักอาศัย
รวม 377 คน  

 
 

2.2 ขอ้มลูการเขา้พักหอพกักฤษณา (หอพกันานาชาต)ิ  
  ผู้การเข้าพักรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 ก.ย. 2563) รวมทั้งสิ้น 2,159 คน 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก คือ 1) ประเทศจีน  จำนวน 571 คน คิดเป็น 26% 2) ประเทศไทย 
จำนวน 520 คน คิดเป็น 24% 3) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 15% 4) ประเทศพม่า จำนวน 221 
คน คิดเป็น 10% และ 5) ประเทศกัมพูชา จำนวน 137 คน คิดเป็น 6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

พุทธชาด ขจีนุช ลีลาวดี เฟื่องฟ้า สุพรรณิการ์ แสงจันทร์
จํานวนนิสิตที่รองรับได้ (คน) 492 424 408 408 408 408
จํานวนนิสิตปัจจุบัน (คน) 357 365 373 351 361 364
ที่ว่าง (คน) 135 59 35 57 47 44
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น)

แผนภมูแิสดงจํานวนนสิติไทยของหอพกัประจํา ซอยพหลโยธิน 45

จํานวนนิสิตที่รองรับได้ (คน) จํานวนนิสิตปัจจุบัน (คน) ที่ว่าง (คน)

ไทย = 520
24%

ลาว = 88
4%

พม่า = 221
10%

กัมพูชา = 137
6%มาเลเซยี = 20

1%
อินโดนเีซยี = 94

4%
ฟิลิปปนิส์ = 29

1%
เวียดนาม = 21

1%

จีน = 571
26%

ไต้หวนั = 24
1%

ญี่ปุ่น = 318
15%

เกาหลี = 6
0%

อินเดยี = 16
1%

บังคลาเทศ = 12
1% เนปาล = 45

2%
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0%

สวิตเซอรแ์ลนด ์= 3
0%
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1%

ไนจีเรยี = 3
0%

ยูกันดา = 2
0%

จํานวนผูเ้ข้าพกัหอพกักฤษณา (หอพกันานาชาต)ิ รายเดอืน แยกตามประเทศ 
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จำนวนผู้เข้าพักรายวัน ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 ก.ย. 2563) รวมทั้งสิ้น 85 คน 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 4 ลำดับ คือ 1) ประเทศไทย จำนวน 70 คน คิดเป็น 70% 2) ประเทศพม่า จำนวน 6 
คน คิดเป็น 7% 3) ประเทศจีนและประเทศกัมพูชา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5% และ 4) ประเทศเวียดนาม 
จำนวน 1 คน คิดเป็น 1%  
  

 
 

2.3 การใหค้วามชว่ยเหลอืคา่ธรรมเนยีมหอพกั จากสถานการณ ์COVID-19 ของนสิติหอพกัซอย
พหลโยธนิ 45 

รายละเอยีด ระยะเวลา ค่าหอพกัทีน่ิสติ 
ตอ้งจา่ยตอ่เดอืน 

จำนวน  
 

ยอดเงนิ
ช่วยเหลอืนิสติ 

(บาท) 
น ิ ส ิ ต ร ห ั ส  5 7 - 6 2  ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ล ด ห ย ่ อ น
ค่าธรรมเนียมหอพักครึ่งราคา 

เมษายน - พฤศจิกายน 
2563 (8 เดือน) 

1,150 บาท/เดือน 111 คน 1,021,200  

น ิ ส ิ ต ร ห ั ส  5 7 - 6 2  ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ล ด ห ย ่ อ น
ค่าธรรมเนียมหอพักครึ่งราคา 

มิถุนายน - พฤศจิกายน 
2563 (6 เดือน) 

1,150 บาท/เดือน 423 คน 2,918,700  

นิสิตรหัส 63 ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม
หอพักครึ่งราคา 

กรกฎาคม -พฤศจิกายน 
2563 (5 เดือน) 

1,150 บาท/เดือน 104 คน 598,000  

นิสติขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก 
เต็มจำนวน 

กรกฎาคม- พฤศจิกายน 
2563 

- 320 คน 3,111,900  

หอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ) เมษายน - พฤษภาคม 
2563 

ยกเว้นค่าห้องพัก 
เต็มจำนวน 

80 ห้อง 960,000  

ลดหย่อนครึ่ง
ราคา  

46 ห้อง 276,000  

หอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ) กรกฎาคม -พฤศจิกายน 
2563 

ยกเว้นค่าห้องพัก 
 เต็มจำนวน 

28 ห้อง 840,000  

ลดหย่อนครึ่ง
ราคา 

46 ห้อง 690,000  

รวม 10,415,800 
 
 

ไทย = 70
82%

จีน = 4
5%

พม่า = 6
7%

เวียดนาม = 1
1%

กัมพูชา = 4
5%

จํานวนผูเ้ขา้พกัหอพกักฤษณา (หอพักนานาชาติ) รายวัน แยกตามประเทศ 
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2.4 สถิติที่นิสิตเข้าใช้บริการห้องพยาบาล หอพักซอยพหลโยธิน 45 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 –       
สิงหาคม 2563) 
  หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 มีการให้บริการห้องพยาบาลประจำหอพัก เพื่อดูแลปฐมพยาบาลนิสิต
และบุคลากรที่มีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นรวมถึงมีหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลในกรณีเหตุฉุกเฉิน      
โดยระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563  มีผู้เข้ารับบริการห้องพยาบาลที่หอพักซอยพหลโยธิน 45 
จำนวนรวม 335 คน 

จำนวนนสิติและบคุลากรทีเ่ข้ารับบรกิารหอ้งพยาบาล หอพักซอยพหลโยธนิ 45 

หอพกั จำนวน (คน) รอ้ยละ 
หอพักพุทธชาด 46 13.74 
หอพักขจีนุช 34 10.15 
หอพักลีลาวดี 29 8.66 
หอพักเฟื่องฟ้า 28 7.77 
หอพักสุพรรณิการ์ 17 5.08 
หอพักแสงจันทร์ 37 11.05 
หอพักกฤษณา 88 26.27 
นิสิตหอพักใน 35 10.45 
นิสิตหอพักนอกมหาวิทยาลัย 0 0 
บุคลากร 14 4.18 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 7 2.09 

รวมทั้งสิ้น 335  
 

 
   

 

หอพักพทุธชาด, 46, 
14%

หอพักขจีนชุ, 34, 10%

หอพักลลีาวดี, 29, 9%

หอพักเฟือ่งฟา้, 28, 8%

หอพักสพุรรณิการ์, 17, 
5%หอพักแสงจนัทร์, 37, 

11%

หอพักกฤษณา, 88, 
26%

หอพักใน, 35, 11%
บุคลากร, 14, 4%

เจ้าหนา้ทีร่กัษาความ
ปลอดภยั, 7, 2%

จํานวนผูเ้ขา้รบับรกิารห้องพยาบาล หอพักซอยพหลโยธนิ 45 (คน)
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จำนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร แยกตามอาการประเภทการป่วย ประจำปงีบประมาณ 2563 

โรคตามระบบ จำนวน (คน) รอ้ยละ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 59 17.62 
โรคระบบทางเดินอาหาร,ปาก,ฟัน 30 8.96 
โรคหู, ตา, คอ, จมูก 12 3.29 
โรคผิวหนัง, ผื่นแพ้ 32 9.56 
โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด 0 0 
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 0 0 
โรคกระดูก และกล้ามเนื้อ 30 8.96 
โรคระบบประสาท และสมอง 25 7.47 
โรคทางนารีเวช 5 1.50 
ล้างแผล 102 30.45 
อุบัติเหตุในหอพัก 0 0 
อุบัติเหตุนอกหอพัก 0 0 
ส่งโรงพยาบาล 0 0 
อื่นๆ  40 11.94 

รวมทั้งสิ้น 335  
 

2.5 สถานะความพร้อมในการให้บริการยืม-คืนจักรยานแก่นิสิตและบุคลากรหอพักซอยพหลโยธิน 45 
)ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563(   

      หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 ได้อำนายความสะดวกด้านในการให้บริการยืมจักรยานแก่นิสิตและ
บุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรในการเดินทางในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการใช้จักรยาน
เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับขี่พาหนะที่ใช้ความเร็ว ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง รวมถึงส่งเสริมการออก
กำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน โดยหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 มีจักรยานให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 97 คัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 การจัดโครงการของหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 
       หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 นอกจากจะมีหน้าที่อำนวยความสะดวก บริหารจัดการและกำกับ
ดูแลด้านพี่พักอาศัยแก่นิสิตให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนั้น นอกจากนี้หน่วยหอพกัซอยพหลโยธิน 
45 ได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะกายและสุขภาวะจิตของนิสิตให้แก่นิสิตหอพักซอย
พหลโยธิน 45 อาทิ 

จํานวนการยมื = 33
34%

จํานวนที่วา่งพรอ้ม
ให้บริการ= 50

52%

จํานวนที่ตอ้งซ่อมแซม 
= 14 
14%

สถานะความพรอ้มในการใหบ้รกิารยมื-คืนจกัรยาน แก่นิสิตและบุคลากร
หอพักซอยพหลโยธิน 45   (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)
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        2.6.1  โครงการทำบุญหอพัก (House-warming ceremony) จัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 ณ หอพักลีลาวดี หอพักซอยพหลโยธิน 45 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 118 คน เพื่อให้
นิสิตหอพักและบุคลากร ได้มีโอกาสทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ทางพุทธศาสนา 

      
 

       2.6.2  โครงการจิตอาสา (Doing good for the University) จัดขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 โดยมีบุคลากรหอพักซอยพหลโยธิน 45 เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีจิตอาสา
ได้รวมกลุ่มกันทำประโยชน์และรู้จักเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการช่วยดูแล พัฒนาสภาพบริเวณ
โดยรอบหอพักและเกิดเครือข่ายนิสิตด้านจิตอาสา ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVD-19 ทำให้ไม่มีนิสิตพักอาศัยภายในหอพัก จึงทำให้ไม่สามารถรวบรวมนิสิตเพื่อทำกิจกรรมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       2.6.3  โครงการพยาบาลพิเศษประจำหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The special nursing 

project of Kasetsart University dormitory) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 ณ หอพักกฤษณา 
หอพักซอยพหลโยธิน 45 เวลา 18.00 – 23.00 น. มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 335 คน ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid – 19 ส่งผลให้ไม่มีนิสิตพักอาศัยภายในหอพัก รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของมหาวทิยาลัย
ไม่ให้รวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถเปิดให้บริการห้องพยาบาลได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม 
2563 
 
 
 
 
 

http://www.thai2english.com/dictionary/house-warming%20ceremony.html
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3. หน่วยอาคารและสถานที่ 
ขนาดพื้นที่ปลูกต้นไม้,สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า  /ต้นไม้ ภายในอาคารกองกิจการนิสิต   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 
 
 
 
 

 
ขนาดพื้นที่บริเวณที่ดิน  /หญ้า และพื้นที่บริเวณที่เป็นคอนกรีต /ยางมะตอย /ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 การดำเนินงานด้านกายภาพ 
  หน่วยอาคารและสถานที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้ดูแลอาคารตึกพัก  /หอพัก /

าคารกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งหมดมีอ  32 อาคาร และมีพื้นที่สำหรับการใช้ดำเนินกิจกรรมของ
นิสิต เช่น สนามบาส  สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ และสนามแบดมินตัน แต่ละอาคารและพื้นที่ใช้ทำกิจกรรม      
มีโครงสร้างที่ยาวนาน จึงต้องอาศัยความร่วมมือของนิสิตและบุคลากรในการช่วยดูแลรักษาและปรับปรุง  เช่น 
นิสิตหอพักที่พักอาศัยอยู่ในหอ พบปัญหาสิ่งของและอุปกรณ์ภายในและภายนอกอาคารชำรุดก็จะดำเนินการ
แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน 

ภาพพื้นทีท่ำกจิกรรมหอพักหญงิทีเ่กดิการชำรดุ )กอ่นปรบัปรุง(  

                          
 

ลำดับ รายการ 
พื้นที่ 

(ตารางเมตร) 
1 พื้นที่ปลูกต้นไม้(ภายนอกอาคาร) 293.2 
2 พื้นที่ปลูกหญ้า(ภายนอกอาคาร) 688.38 
3 พื้นที่ปลูกต้นไม้(ภายในอาคาร) - 
4 พื้นที่ปลูกหญ้า(ภายในอาคาร) - 

ลำดับ รายการ พื้นที่ 
(ตารางเมตร) 

1 พื้นที่บริเวณที่เป็นดิน 907.57 
2 พื้นที่บริเวณที่เป็นหญ้า 1,328.38 
3 พื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต 2,924 
4 พื้นที่บริเวณที่เป็นถนนยางมะตอย 132.00 
5 ทางเท้าที่เป็นคอนกรีต,ปูบล็อก 56.25 
6 ทางเท้าที่เป็นยางมะตอย 17.25 
7 ลานจอดรถที่เป็นคอนกรีต 560.97 
8 ลานจอดรถที่เป็นยางมะตอย 72.90 
9 พื้นที่คู - คลอง 147.00 
10 พื้นที่ปลูกต้นไม้ริมถนน 36.24 
11 พื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้าง 39,558 
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ภาพพื้นทีท่ำกจิกรรมหอพักหญงิ )หลงัปรับปรงุ(  

                         
การแก้ไขน้ำเสียนัน้ เบื้องต้นได้รับการแนะนำจาก งานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะอาคาร

และสถานที่ ให้นำน้ำหมักชีวภาพมาเติมและให้นำพืชบำบัดน้ำมาลงในบ่อ  เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และเมื่อนำน้ำ
หมักชีวภาพมาเติมโดยขอความอนุเคราะห์จาก งานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่  พบว่าคุณภาพน้ำดีขึ้น 

ภาพบอ่พกันำ้หอพกัหญงิเกดิการเสยี )กอ่นปรบัปรงุ(  

    
ภาพบอ่พกันำ้หอพกัหญงิที่ได้รบัการแกไ้ข )หลงัปรบัปรงุ(  

   
      
ภาพพื้นทีห่อพักหญิงหนา้ตกึบษุกร ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุเพือ่ใหเ้กดิความสวยงาม )หลงัปรบัปรุง(  
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ภาพดา้นกายภาพหอพักหญงิโดยรวม 

       

        
 

3.2 การดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อม  
                   การกำจัดขยะ เพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไปแยกขยะเป็น 
4 ประเภท ได้แก่  
                  1) เศษอาหาร หรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้
อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนีก้ำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ย ใช้ในการเกษตรได้ ตัวอย่างขยะเศษ
อาหาร เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร เศษไม้ เศษใบไม้ ฯลฯ  

       2) ขยะพิษ  /ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางอันตราย  
กายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น ติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ขยะพิษ  ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ 
กระป๋องยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง ภาชนะน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ฯลฯ  
                 3) ขยะทั่วไป   เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทตาม 2 ประเภท
ข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป เช่น  เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม 
ซองบะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ  
                4) ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 
เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษ
ผ้า และเมื่อดำเนินการแยกขยะแล้ว จะใส่ถุงดำเพื่อส่งไปกำจัดต่อไป 

                                  
       
 การดูแลรกัษาระบบระบายน้ำ ในส่วนนี้จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ประจำพื้นทีโ่ดยได้มีการมอบหมาย 

ให้กำหนดแผนการทำความสะอาด โดยการเก็บขยะ หรือใบไม้เป็นต้น 
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 3.3 การดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ 
ตารางปฏบิตังิานดา้นภมูทิศัน์ 

ลำดับ รายการ 
ระยะเวลา 1 เดือน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 

1 การดูแลพรรณไม้      
 - การตัดแต่งพรรณไม้     2 สัปดาห์ต่อเดือน 
 - รักษาความสะอาด     4 สัปดาห์ต่อเดือน 
2 การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่      
 - การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่     1 สัปดาห์ต่อเดือน 
 - รักษาความสะอาด     4 สัปดาห์ต่อเดือน 
3 การดูแลสนามหญ้า      
 - การตัดหญ้า     2 สัปดาห์ต่อเดือน 
 - รักษาความสะอาด     4 สัปดาห์ต่อเดือน 
4 การดูแลไม้ดอกไม้ประดับ      
 - การตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ     4 สัปดาห์ต่อเดือน 

 
ภาพการดแูลดา้นภมูทิศันห์อพกั 

     
3.4 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ที ่บริเวณภายในหอพักหญิงมีพื้นที่ เปน็พื้นดินและสวนต้นไม้ โดยได้รับ

มอบนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้พัฒนาพืน้ที่ให้เกิดประโยชน์และเป็นพื้นที่สีเขียว จงึได้
นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนสิิตและบุคลากร ปัญจุบัน มีแปลงผัก  5

แปลง ต้นมะมว่ง 40 ต้น ส้มโอ 5 ต้น ทุเรียนน้ำ 3 ต้น  ต้นกล้วย 30 ต้น ละมุด 5 ต้น ชมพู่ 8 ตน้ และพืช
สมุนไพรหลายชนิด   

      

 v    
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    3.4 สรุปการใช้อาคาร สถานที่และพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยอาคารและสถานที่ 
 จำนวนการใชอ้าคารเทพศาสตร์สถิตและการใช้อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (True Lab) ทีอ่ยู่ในการดูแล
ของหน่วยอาคารและสถานที่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

เดอืน จำนวนการใชอ้าคารเทพศาสตรส์ถติย์  
 (ครั้ง)        

จำนวนการใชอ้าคารศนูยก์จิกรรมนสิติ 
TRUE LAB (ครั้ง) 

ตุลาคม 2562 32  14  
พฤศจิกายน 2562 11  4  
ธันวาคม 2562 25  6  
มกราคม 2563 38  6  
กุมภาพันธ์ 2563 57  6  

รวม 163 36 
4.หน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต 

 หน่วยรักษาความปลอดภัยนอกจากจะมีในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิตและบุคลากร ใน
พื้นที่บริเวณหอพักและอาคารที่ทำการต่างๆในส่วนที่กองกิจการนิสิตรับผิดชอบแล้วนั้น หน่วยรักษาความ
ปลอดภัยได้จัดโครงการที่ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงความปลอดภัยและรับมือกับสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ได้แก่ โครงการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ บริเวณ
ตึกพักหญิงวาสนาและดารารตัน์ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 266 คน โดยนิสิตได้รับความรู้จากการจัดอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงหลักการอพยพหนีไฟ และสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันานิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 

  ปีงบประมาณ 2563 กองกิจการนิสิตได้จัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์แผนงานด้านพัฒนานิสิต  
ทั้งสิ้น   126 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนรวม 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  61.11 

ของโครงการที่กำหนดตามแผน และโครงการที่ถูกยกเลิก จำนวนรวม  49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38.89 ของ
โครงการที่กำหนดตามแผน ซึ่งจำแนกจำนวนโครงการตามแผนงาน ดังนี้  

 

แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

โครงการที่
ดำเนนิการแลว้เสรจ็ 

โครงการที่
ถกูยกเลกิ 

แผนงานที่ 1  : การสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธภิาพกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อพฒันาสังคมไทยและสังคมโลก
ให้เกิดความยั่งยืน 

10 12 

แผนงานที่ 2  : การสร้างระบบเพื่อการพฒันานิสิตด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

4 6 

แผนงานที่ 3  : การพัฒนาทกัษะทางปัญญา เพื่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมของการเป็นพลเมืองโลก 18 3 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  2 0 
แผนงานที่ 5  : การสร้างภมูคิุ้มกันทางจิตใจให้นิสิตมีความสามารถ
ปรับตัวและมคีวามสุข 7 4 

แผนงานที่ 6  : การเพิ่มคณุภาพและประสทิธิภาพการดำเนินงานตาม
ภารกิจ 

18 9 
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แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

โครงการที่
ดำเนนิการแลว้เสรจ็ 

โครงการที่
ถกูยกเลกิ 

แผนงานที่ 7  : การส่งเสริมและสบืสานวฒันธรรมไทย พร้อมทั้งการ
เรียนรู้ข้ามวฒันธรรม 

3 5 

แผนงานที่ 8  : การเสริมสร้างและพฒันาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ 
เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของนสิิต 11 6 

แผนงานที่ 9  : การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 0 0 
แผนงานอื่นๆ สนับสนุนภารกิจของกองกิจการนิสิต 6 4 

รวม 97  49 
 
  ทั้งนี้ ปัญหาทีพ่บเจอในบางโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก ่
      1. ปัญหาจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากโครงการบางส่วนมีกำหนด
จัดตามแผนในช่วงที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เช่น โครงการจิตอาสา (ซอย
พหลโยธิน 45) และบางโครงการมีกำหนดจัดโครงการต่อเนื่องระยะยาว ทำให้บางช่วงของการจัดกิ จกรรม
ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงทำให้นิสิตบางส่วนไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
โครงการนนทรีอาสาบรจิาคโลหติเพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 (ไตรมาส 1-4) และโครงการขับเคลื่อนพลัง
นิสิต พลังจิตอาสา ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการระหว่างเดือนก.พ.-ส.ค.63 เป็นต้น 
 
 สำหรับโครงการที่ยกเลิกจากแผนที่กำหนด ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 
      - การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงทำให้มีหลายโครงการถูกยกเลิกการจัด 
เช่น โครงการหอพักสีเขียว ประจำปี 2563 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต และโครงการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ APSSA เป็นต้น ทั้งนี้ กองกิจการ
นิสิตได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแผนเดิมบางโครงการให้เป็นรูปแบบ
กิจกรรมออนไลน์หรือให้นิสิตสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้จำนวนโครงการสามารถ
ขับเคลื่อนตามแผนเดิมที่ตั้งไว้ เช่น โครงการมหกรรมทำดีไม่รอใคร  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 และ
โครงการเตรียมความพร้อมพิชิต TOEIC เป็นต้น 

- ปัญหาอื่นๆ เช่น โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต (รากแก้ว) ไตรมาส
ที่   1-4 เนื่องจาก การขาดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในระดับนโยบาย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
ต่อเนื่องและจริงจัง และการขออนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิรากแก้วใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้ไม่สะดวก รวมถึง
การประสานงานกับมูลนิธิรากแก้วไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เนื่องเปลี่ยนผู้ประสานงานบ่อย 
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อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนนิงานของกองกิจการนิสิต 
ดา้นการพฒันานิสติ 
  1. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตในรูปแบบเดิมจากแผนเดิมที่ตั้งไว้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมต่อไปได้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
  ข้อเสนอแนะการแก้ไข : กองกิจการนิสิตได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแผนเดิมบาง
โครงการที่ตั้งไว้โดยให้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้จำนวนโครงการสามารถขับเคลื่อนตามแผนเดิม
ที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด และการส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆด้วยตนเอง โดยให้นิสิต
นำเสนอผลงานหรือกิจกรรมของตนผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่หน่วยงานผู้จัดกำหนดกำหนดเพื่อรับชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละด้าน 

2. การจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมอาจไม่เป็นที่สนใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 
 ข้อเสนอแนะการแก้ไข : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความทันสมัย ตรงกับความรู้ ความ
สนใจเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่นิสิตต้องการในปัจจุบัน เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เน้นการบรรยายมาเป็นรูปแบบการลง
มือปฏิบัติมากขึ้น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้
นิสิตแสดงออกถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถหลากหลายภาษา 
และการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น 
  3. เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวน
ไม่มากเท่าที่ควรจึงให้บางกิจกรรมไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก 
  ข้อเสนอแนะการแก้ไข : การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่านิสิตเกษตร
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การเชิญชวนศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหรือมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกร รมหรือเป็น
ผู้นำต้นแบบในการริเริ่มโครงการเพื่อความรู้ความสามารถพัฒนานิสิตปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาแนวทางการ
จัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดจำนวนศิษย์เก่าจำนวนมากให้มาเข้าเยี่ยมเยียนและเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
เช่น การจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี เป็นต้น 
  
ดา้นการใหบ้รกิาร 

1. การติดต่อหรือเข้ารับบริการของนิสิตในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านเอกสารรูปแบบเดิม เป็นไปได้
ยากลำบากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ข้อเสนอแนะการแก้ไข : การพัฒนาระบบการให้บริการทางเลือกแก่นิสิตโดยช่องทางออนไลน์ เช่น การ
ยื่นความจำนง การขอเอกสารรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมสูตร การตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และ การยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
เป็นต้น รวมถึงหน่วยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการเพิ่มช่องทางการยื่นเอกสารของนิสิตด้วยวิธีการส่ง
ทางไปรษณีย์ รวมทั้งการใช้ช่องทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ในขั้นตอนการสัมภาษณ์และปฐมนิเทศนิสิต 
กยศ.เป็นต้น 

2. การสร้างความมั่นใจในด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิต
หรือบุคลากรที่เข้ามาติดต่อภายในหน่วยงานของกองกิจการนิสิต 

ข้อเสนอแนะการแก้ไข : การจัดระเบียบ ทำความสะอาดสถานที่รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงการ
ติดตั้งจุดบริการ  เจลล้างมือแอลกอฮอล์ภายในอาคาร การแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา
ให้แก่บุคลากรและนิสิต การติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง การจัดพื้นที่
ให้บริการแก่นิสิตตามหลัก Social distancing 
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 3. การให้บริการด้านการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาวะจิตของนิสิต ที่กระทบต่อการเรียนและการ
ดำรงชีวิตของนิสิตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ข้อเสนอแนะการแก้ไข : การให้บริการคำปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ โดย
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะจิตและนักจิตวิทยา รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะจิตแก่นิสิตเพื่อ
บรรเทาความตึงเครียดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
 4. นิสิตหอพักส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเดินทางเพื่อชำระค่าธรรมเนียมหอพักผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 จึงทำให้นิสิตส่วนใหญ่เลือกจ่ายเงินผ่านสำนักงาน
การเงินหอพักโดยตรง จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการตรวจสอบยอดเงินค่าธรรมเนียมหอพักมีความล่าช้าจากเดิม 
เพราะข้อจำกัดทางจำนวนด้านบุคลากรด้านการเงินที่มีอยู่เดิมกับปริมาณนิสิตที่เลือกรับชำระบริการช่องทางนี้
เพิ่มขึ้น 
  ข้อเสนอแนะการแก้ไข : การพัฒนาช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมหอพักของนิสิต เพื ่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช ื ้อไวร ัส COVID - 19 โดยการพัฒนาระบบ Application การชำระ
ค่าธรรมเนียมหอพักของนิสิต เพื่อให้ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกด้านช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวของนิสิตให้มากขึ้น 
  5. โครงสร้างตึกพักหอพักรวมถึงระบบไฟฟ้าและน้ำประปาบางส่วนเสื่อมสภาพไปตามเวลาและการใช้
งาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ในบางส่วนของตึกพัก
หอพักนิสิตยังไม่ครอบคลุมและคลื่นสัญญาณยังไม่เสถียรเท่าที่ควร 
  ข้อเสนอแนะการแก้ไข : งานหอพักได้วางแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างของตึกพักหอพัก 
รวมถึงระบบไฟฟ้าและน้ำประปา โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการในช่วงปิดเทอม การจัดลำดับความสำคัญและความ
เร่งด่วนในการดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างของตึกพักหอพัก ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา รวมถึง
การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มเติมในจุดที่ไม่ครอบคลุมหรือทดแทนของเดิมที่ไมม่ี
ประสิทธิภาพในการทำงาน  
 
ดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป 
  1. การพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพในด้านลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและ
ประหยัดเวลาในกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตแบบ Social distancing และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   ข้อเสนอแนะการแก้ไข : การพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น การ
ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส 
COVID-19 ระบบการจองใช้รถยนต์ ระบบการจองห้องประชุม ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์และระบบฐานข้อมูล 
KM เพื่อประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานของกองกิจการนิสิต 
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