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ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งคือคู่มือปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน กองกิจการนิสิตจึงได้ดําเนินการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานขึ้นโดยรวบรวมและเรียบเรียง
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งาน วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย กลุ่ ม เป้ า หมาย แผนการ
ดําเนินงานและการประเมินผลตามแผนของภารกิจหลัก การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
งานต่างๆ ในฝ่าย และขั้นตอนการดําเนินการของภาระงานในฝ่ายต่างๆของกองกิจการนิสิต เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ใช้บริการได้เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของกองกิจการนิสิต

(นายประหยัด สุตเศวต)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
มกราคม 2555

๑

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน
กองกิจการนิสิต
ที่ตั้ง
อาคารกองกิจการนิสิต ถนนสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติความเป็นมา
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่า การศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย มิใช่จะหมายถึงเฉพาะ
การศึกษาทางด้านวิชาการในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการศึกษานอก
ห้องเรียน ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต การเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งความคิด
จิตใจ และอุดมการณ์ที่จะนําวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไปรับใช้
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนอก
หลักสูตรและการจัดบริการสวัสดิการต่างๆ เพื่อการพัฒนานิสิตมาโดยตลอด เริ่มจากการจัดตั้งสํานักงาน
ฝ่ายการปกครองและสวัสดิการขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีการตั้งสํานักงานอธิการบดีขึ้น จึงได้ยก
ฐานะสํา นั กงานฝ่ ายการปกครองและสวัส ดิก ารเป็ น กองกิ จการนิสิ ต โดยเป็น หน่ วยงานในสังกั ด
สํานักงานอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อรับภาระดําเนินงานในการให้บริการด้านความเป็นอยู่
สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ
นิสิต จากนั้นได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกิจการนิสิตออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรม
นิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน และงานบริการและสวัสดิการ ปัจจุบันกอง
กิจการนิสิตตั้งอยู่ที่อาคารกองกิจการนิสิต เป็นอาคารตึก 3 ชั้น ข้างสํานักทะเบียนและประมวลผล ตรง
ข้ามกับสถานพยาบาล
ปี พ.ศ.2542 กองกิจการนิสิตได้ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง กองกิจการนิสิต กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ระหว่างวันที่ 16–18 กรกฎาคม 2542 ณ วังสิงห์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี
จากผลการสัมมนา จึงได้นําเสนอต่อมหาวิทยาลัย คือ
1. ในส่วนการบริ ห ารงานของกองกิจ การนิสิ ตเห็น สมควรได้ปรับ ปรุงการบริหารจั ดการ
ภายในกองกิจการนิสิตให้ทันสมัย คล่องตัวและรวดเร็ว
2. การปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันภายใต้ข้อจํากัดของกรอบ
พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อมากองกิจการนิสิตจึงได้เสนอปรับโครงสร้างภายในจากเดิมเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายกิจกรรมนิสิ ต ฝ่ายพัฒนาและวินัย นิสิต ฝ่ ายทุ นการศึกษาและสวั สดิ ภาพนิสิต ฝ่ายแนะแนว
การศึกษาและให้คําปรึกษา และฝ่ายหอพักและบริการสวัสดิการ

๒
พ.ศ. 2546 อธิการบดี (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) ได้มีนโยบายให้จัดทําใบรับรองประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือที่เรียกว่า Transcript กิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นิสิต
ในการใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อและการมีงานทํา
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
ในกองกิจการนิสิต เพื่อทําหน้าที่ประสานงานและดูแลการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550 กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานกองกิจการนิสิต
ระหว่างวันที่ 22–23 กันยายน 2550 ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ จังหวัดนครราชสีมา
จากผลการสัมมนาเห็นควรให้ศูนย์ประสานงานฯ แยกออกจากฝ่ายกิจกรรมนิสิต เนื่องจากมีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต่อมากองกิจการนิสิตได้ปรับโครงสร้างภายในกองกิจการนิสิตจากเดิมเป็น 6 ฝ่าย
1 ศูนย์ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจกรรมนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิต ฝ่ายวินัยนิสิต ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต และศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
พัฒนานิสิต ปลูกจิตสํานึก ระลึกคุณธรรม ชี้นําคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์ (Vision)
กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดําเนินภารกิจด้านการจัดบริการและสวัสดิการให้แก่
นิสิตในระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออํานวยต่อการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่
นิสิต และการจัดการโครงการพัฒนานิสิตได้สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
ภารกิจ (Mission)
1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน
ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นิสิต
2. ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การจั ดกิ จกรรมนิ สิต เพื่อ ให้ เ ป็น กลไกสํ าคั ญในการเสริ มสร้า ง
ประสบการณ์ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา ตลอดจนเพื่อให้เป็น
หน่วยงานปฏิบัติการทางวิชาการสําหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ
3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเสริมสร้างให้
นิสิตถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม
และจริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตสํานึกเพื่อส่วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นสิ ิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
2. เพื่อช่วยพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลทีส่ มบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพ สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย
และจิตใจ

๓
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตตลอดจนการจัดให้มีบริการและ
สวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนา
นิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เพื่อที่
จะได้เป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย
กองกิจการนิสิตแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 ฝ่าย 1 ศูนย์ และ 1 งาน โดยแต่ละหน่วยงานมี
ภาระหน้าที่ดังนี้
1. งานธุรการ
มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบ
หนังสือ จัดประชุมและสถานที่อบรม สนับสนุนการอํานวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการ
ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสร และคณะต่างๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยบุคคล หน่วยการเงิน หน่วยแผนงานและ
งบประมาณ หน่วยพัสดุ หน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพ
2. งานกิจกรรมนิสิต
มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
องค์การ ชมรม สโมสรนิสิต เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความ
ช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินกิจกรรม
3. งานพัฒนานิสติ
มีหน้าที่ในการพัฒนานิสิต เพื่อนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจัดโครงการพัฒนานิสิต
เพื่อ เสริ มสร้า งการเรี ยนรู้ใ นด้ า นต่ างๆ และดูแ ลความประพฤติ ข องนิ สิ ตให้ เป็ น ไปตามระเบีย บ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. งานวินัยนิสิต
มีหน้าที่ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการตระหนักรู้ สามารถประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและรู้จักแสดงออกที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาวินัย ความประพฤติของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัด
กิจ กรรมพั ฒ นาและส่ ง เสริ มให้ นิ สิตมีภู มิคุ้มกัน และอยู่ ในระเบี ยบวินัย ตลอดจนพั ฒนาศักยภาพ
เครือข่ายแกนนํานิสิตในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด
5. งานแนะแนวและจัดหางาน
มีหน้าที่ให้บริการในการให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านการศึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพและให้บริการทดสอบเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิต
สามารถศึกษาได้เต็มความสามารถ และสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ

๔
6. งานบริการและสวัสดิการนิสิต
มีหน้าที่ให้บริการและเอื้อประโยชน์ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนิสิต เช่น การให้บริการ
ด้านหอพักทั้งชาย–หญิง ช่วยเหลือทางด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
หรือเสียชีวิตตามอัตราที่กําหนด ให้ความรู้ แนะนํา และประสานงานในด้านการศึกษาวิชาทหาร
ตลอดจนการดูแลรักษา พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารที่เกี่ยวข้อง
ด้านกิจกรรมนิสิต
7. ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อประสานการดําเนินงานโครงการบัณฑิต
ยุคใหม่ในทุกวิทยาเขต จัดทําโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
กิ จกรรมนิ สิ ตและพั ฒนานิ สิ ตไปในทิ ศทางของกระทรวงศึ กษาธิ การและของมหาวิ ทยาลั ย จั ด ทํ า
ใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต (ในส่วนวิทยาเขตบางเขน) ให้คําแนะนําและให้
คําปรึกษาด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่หน่วยงาน บุคลากรและนิสิต
8. อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการใช้สถานที่เพื่อทํากิจกรรมนิสิต ให้บริการด้านการใช้อาคาร
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทํากิจกรรมนิสิต จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการอบรมต่างๆ
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โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน
กองกิจการนิสิต
งานธุรการ

งานกิจกรรมนิสิต

- หน่วยการเงิน
- หน่วยแผนงานและงบประมาณ
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หน่วยบุคคล
- หน่วยประกันคุณภาพ

- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การบริหาร
องค์การนิสิตและสภาผู้แทนนิสิต
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
- หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาผู้นํา
กิจกรรมนิสิต

งานพัฒนานิสติ

งานวินัยนิสิต
- หน่วยระเบียบข้อบังคับวินัยนิสิต
- หน่วยสอบสวนวินัยนิสิต
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต
- หน่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต

ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่

- หน่วยพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้
- หน่วยพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นํา
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาจิตอาสา
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมนิสิต

- หน่วยบันทึกและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การจัดทําใบรับรองเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- หน่วยเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนิสิต

- หน่วยประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาเขต

งานแนะแนวและจัดหางาน
- หน่วยให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนิสิต
- หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อ
การมีงานทํา
- หน่วยสนเทศเพื่อการศึกษาต่อ
- หน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- หน่วยบริการนิสิตพิการ
- หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานบริการและสวัสดิการนิสิต
- หน่วยหอพัก
- หอพักซอยพหลโยธิน 45
- หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
- หน่วยวิชาทหาร
- หน่วยอาคารและสถานที่
- หน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

5

6

โครงสร้างการบริหาร

อธิการบดี
คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มก.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ

คณะกรรมการกิจการนิสิต
วิทยาเขตบางเขน

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
หัวหน้างาน/ศูนย์
หัวหน้าหน่วย

7
โครงสร้างอัตรากําลัง
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษา 8
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (2 คน)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8 (ชํานาญการ) (2 คน)
หัวหน้างานธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6
-นักวิชาการพัสดุ 5 (1 คน)
-นักวิชาการเงิน 5
-นักวิชาการพัสดุ (พ)
-นักวิชาการศึกษา (พ)
-ลูกจ้างประจํา 10 คน
-พนักงานเงินรายได้ 3 คน
-ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8
(ชํานาญการ)
-นักวิชาการศึกษา 8 (ชํานาญการ)
2 คน
-นักวิชาการศึกษา (พ)
-นักวิชาการศึกษา (พ)
-ลูกจ้างประจํา 1 คน
-พนักงานเงินรายได้ 1 คน
-ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8
(ชํานาญการ)

หัวหน้างานพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา 8 (ชํานาญการ)

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
นักวิชาการศึกษา 8 (ชํานาญการ)

-นักวิชาการศึกษา 8(ชํานาญการ) 3 คน
-นักวิชาการศึกษา 6 (1 คน)
-นักวิชาการศึกษา 5 (1 คน)
-นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 คน
-นักวิชาการศึกษา 1 คน
-ลูกจ้างประจํา 2 คน
-พนักงานเงินรายได้ 1 คน
-ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

-นักวิชาการศึกษา 5 (1 คน)
-นักวิชาการศึกษา (พ) (3 คน)
-ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

-นักวิชาการศึกษา 8 (ชํานาญการ) 1 คน
-นักวิชาการศึกษา (พ) 3 คน
-ลูกจ้างประจํา 4 คน
-พนักงานเงินรายได้ 41 คน
-ลูกจ้างชั่วคราว 37 คน

ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
นักวิชาการศึกษา 8 (ชํานาญการ)
-นักวิชาการศึกษา 6 (1 คน)
-นักวิชาการศึกษา (พ) (2 คน)
-ลูกจ้างประจํา 1 คน
-พนักงานเงินรายได้ 1 คน

งานอาคารเทพศาสตร์สถิตย์
ผูจ้ ัดการอาคาร 3
-ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

งานวินัยนิสิต
-นักวิชาการศึกษา 6 (1คน)
-ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 (1 คน)
-ลูกจ้างประจํา 1 คน
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8
จํานวนอัตรากําลัง
กองกิจการนิสิตมีจํานวนอัตรากําลังซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจําและ
ลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
จํานวนข้าราชการและพนักงานกองกิจการนิสิต
งาน

จํานวนข้าราชการและพนักงานตามระดับการศึกษา
ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

ต่ํากว่า
ปริญญา

รวม

1. ธุรการ

1

1

4

1

7

2. กิจกรรมนิสิต

-

2

3

-

5

3. พัฒนานิสิต

-

1

3

-

4

4. วินัยนิสิต

1

1

-

1

3

5. แนะแนวและจัดหางาน

-

3

5

-

8

6. บริการและสวัสดิการนิสิต

-

3

2

-

5

7. ศูนย์ประสานงานโครงการ
บัณฑิตยุคใหม่

-

1

3

-

4

8. อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

-

-

-

-

-

รวม

2

12

20

2

36

หมายเหตุ

รวม ผอ. และ ผช. ผอ.

จํานวนลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวกองกิจการนิสิต
งาน

จํานวน
ลูกจ้างประจํา

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานเงินรายได้

รวม

1. ธุรการ

10

5

3

18

2. กิจกรรมนิสิต

1

1

1

3

3. พัฒนานิสิต

-

1

-

1

4. วินัยนิสิต

-

1

-

1

5. แนะแนวและจัดหางาน

2

4

1

7

6. บริการและสวัสดิการนิสิต

14

36

41

91

7. ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิต
ยุคใหม่

1

-

1

2

8. อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

-

1

-

1

28

49

47

124

รวม

9

บทที่ 2
แผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2555-2556
วิสัยทัศน์ :

หน่วยงานการดําเนินงานด้านกิจการนิสิตที่ดีที่สุดของประเทศ
(กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดําเนินงานได้คุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล มีศักยภาพเพียงพอต่อการสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตให้มีความพร้อมต่อการ
เข้าร่วมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน)

เป้าหมาย
1. การดําเนินงานของกองกิจการนิสิตได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
2. การดํ า เนิ น งานของกองกิ จ การนิ สิ ต สนั บ สนุ น การเสริ มสร้ า งสมรรถนะนิ สิ ต ให้ มีขี ด
ความสามารถในระดับสากลและมีความพร้อมที่จะดํารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
3. การดํ า เนิ น งานของกองกิ จ การนิ สิ ต สามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้พร้อมรองรับการดําเนินงานและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
มาตรการ 1 ปรั บ โครงสร้ า งกองกิ จ การนิ สิ ต เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ความ
คล่องตัว เพื่อรองรับการดําเนินการตามภารกิจ
มาตรการ 2
ของกองกิจการนิสิต

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

มาตรการ 3 พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นิสิตสามารถ
เข้าถึงการให้บริการต่างๆ ของกองกิจการนิสิต
มาตรการ 4 พั ฒ นาระบบสารบรรณอิเ ลคทรอนิ ค ส์ เพื่ อ สร้ างความรวดเร็ว ในการ
เข้าถึง การติดตาม และการค้นหาเอกสาร และเรื่องต่างๆ
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กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความพร้อมที่เพียงพอ
ต่อการดําเนินงานและการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตยุคใหม่
มาตรการ 1 กําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรและกําหนดสมรรถนะจําเป็นของ
บุคลากรแต่ละคนเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลักที่กําหนด ได้แก่ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางไอที ทักษะการเขียนโครงการ
ทักษะการประสานงาน ทักษะการบริหารโครงการ ทักษะการให้คําปรึกษา ทักษะการทํางานเป็นทีม
มาตรการ 2 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทั้ ง ในและนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน
มาตรการ 3 จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ บุ ค ลากรได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
ความสามารถที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่กําหนด
- โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- โครงการพัฒนาเทคนิคการให้คําปรึกษาเบื้องต้น
- โครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานระหว่างมก.-สถาบันอื่นๆ
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร
มาตรการ 4

กําหนดเงื่อนไขให้บุคลากรต้องแสวงหากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองในแต่

ละปี

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อรองรับการเข้าร่วม
ของนิสิตโดยรวม เสริมสร้างภาวะผู้นําแก่นิสิตให้พร้อมต่อการเข้าร่วมในเวทีระดับ
นานาชาติ พร้ อ มยกระดั บ ศั ก ยภาพการดํ า เนิ น กิ จ กรรมนิ สิ ต สู่ ก ารแข่ ง ขั น ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการ 1 สร้างโอกาสการรับรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
- โครงการจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรการ 2 ปรับรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อสร้างโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนิสิต
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มาตรการ 3 พั ฒนาระบบอาจารย์ ป รึ กษากิ จ กรรมนิ สิตเพื่ อสนับ สนุ นและส่ง เสริ ม
กิจกรรมนิสิตให้เป็นไปในทิศทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ พฤติกรรมคุณธรรม และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
มาตรการ 4 ส่ ง เสริ ม ให้ มี เ วที ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรมนิ สิ ต
ระหว่างองค์กรกิจกรรม
มาตรการ 5

สร้างแนวทางการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนิสิต

มาตรการ 6

สร้างแนวทางและเตรียมการยกระดับกิจกรรมนิสิตสู่เวทีนานาชาติ

ดีเด่น

มาตรการ 7 ทบทวนการกํ า หนดเงื่ อ นไขการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนิ สิ ต เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการดําเนินงาน

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4 แสวงหารูปแบบและแนวทางพัฒนานิสิต
มาตรการ 1 พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานภายในกองกิจการนิสิตที่ช่วยสนับสนุนการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ พฤติกรรม คุณธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มาตรการ 2 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และเกิดทักษะด้านการมี
สมรรถนะสากล การมีวินัยในสังคมพหุวัฒนธรรม
มาตรการ 3 สร้างความตระหนักแก่นิสิตในการเตรียมตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน
มาตรการ 4 แสวงหาแนวทางการควบคุมความประพฤติและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต
- จัดตั้งแกนนํานิสิต
- สร้างเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันสอดส่อง
- นําระบบ ไอ ที มาใช้
- พัฒนาระบบตัดคะแนนความประพฤติ
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มาตรการ 5 พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวินัยนิสิต ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติแห่งวัย และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน
- ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
มาตรการ 6 สร้างองค์ความรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิต
ของนิสิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
มาตรการ 7 สร้างเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคม
- โครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายจิตอาสา
- โครงการพัฒนาผู้นําองค์กรสู่เครือข่ายจิตอาสา
- โครงการ 12 เดือน 12 ความดีเพื่อมก.
- โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด
มาตรการ 8 สอดแทรกหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตในทุกโครงการ
- โครงการค่ายคุณธรรม
- โครงการWalk rally ธรรมะ
มาตรการ 9 พัฒ นารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนานิ สิตให้ มี ความหลากหลาย
เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความสนใจแก่นิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
มาตรการ 10 ส่งเสริมการพัฒนานิสิตในหอพักให้เรียนรู้การมีจิตสํานึกสาธารณะ การ
อยู่ร่วมกันที่ดีภายใจ้สังคมพหุวัฒนธรรม
มาตรการ 11 พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยใช้ระบบการให้คําปรึกษานิสิต เพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติ การดํารงชีวิต พร้อมสู่สากล และคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
- โครงการฝึกทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิต และสร้างเครือข่ายนิสิต
สมาชิกศูนย์ให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
- โครงการจัดทําคู่มือ “ปรับตัวปรับใจ ก้าวไปพร้อมประชาคมอาเซียน”
- โครงการเสวนา “ปรับตัวปรับใจ ก้าวไปพร้อมประชาคมอาเซียน”
มาตรการ 12 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันและพัฒนาความสามารถของ
นิสิตกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- โครงการพัฒนานิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์
- โครงการพัฒนานิสิตที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
- โครงการพัฒนานิสิตทุนการศึกษา
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กรอบยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการจัดบริการนิสิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานใน
ระดั บ สากลและพร้ อ มรองรั บ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ โดยเฉพาะจาก
ประชาคมอาเซียน
มาตรการ 1 กําหนดมาตรฐานการให้บริการของกองกิจการนิสิตเพื่อเป็นกรอบในการ
ดําเนินงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกองกิจการนิสิต
- ศึกษามาตรฐาน
- ปรับแบบฟอร์ม
มาตรการ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานหอพัก ให้อยู่ในรูปของการบริหาร
จัดการแบบพึ่งพาตนอง และมีการให้บริการที่มีมาตรฐานและความเป็นสากล
- พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูล
- โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนิสิตหอพัก
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นหอพักระดับ
สากล
มาตรการ 3

พัฒ นาระบบการแนะแนวศึก ษาต่อในระบบการศึก ษาของประชาคม

อาเซียน
- จัดทําฐานข้อมูลการศึกษาต่อของกลุ่มประชาคมอาเซียนบวก 8 ในเว็บไซต์
มาตรการ 4 ปรับรูปแบบการให้บริก ารข้อสนเทศด้านอาชีพด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต สามารถค้ น หาอาชี พ ได้ ส อดคล้ อ งตามคุ ณ วุ ฒิ แ ละเพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกบุคคลได้เหมาะสมกับงาน
- โครงการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านอาชีพ
- โครงการจัดทําคู่มือการหางานทํา
มาตรการ 5

สร้างช่องทางความร่วมมือกับศิษย์เก่าเพือ่ สร้างโอกาสการมีงานทําของ

บัณฑิต
- โครงการส่งเสริมการมีงานทําแก่นิสิตและบัณฑิต มก.
- โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการทํางานและด้านภาษาของกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
ในประชาคมอาเซียน
มาตรการ 6 สร้างเสริมให้นิสิตและผูป้ กครองมีจิตสํานึกและตระหนักถึงภาระหน้าที่
การชําระหนี้กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)/กองทุนเงินให้กู้ยืมทีผ่ กู กับรายได้ในอนาคต
(กรอ.)
- โครงการ กยศ. พบผู้ปกครอง
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มาตรการ 7 จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นิสิตที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติ
- โครงการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมนิสิตเก่าและนิสิตทุนการศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มทุนการศึกษาสําหรับนิสิตปัจจุบนั
มาตรการ 8 สร้างโอกาสการรับรู้ ความเข้าใจนิสิตพิการและแนวปฏิบัตกิ ารให้บริการ
นิสิตพิการ
- โครงการจัดทําเอกสาร เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิสิตพิการ
- โครงการจัดทําคู่มือนิสิตพิการ
- โครงการสัมมนาเพื่อให้เกิดความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือ
นิสิตพิการ
มาตรการ 9 พัฒนาการดําเนินงานทุนการศึกษาอย่างมีระบบและมีความเป็นสากล
- โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลนิสิตทุนการศึกษา
- โครงการจัดทําเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานทุนการศึกษา 2
ภาษา
มาตรการ 10 พัฒนาระบบโปรแกรมทรานสคริปต์กิจกรรมเพื่อรองรับการเสริมสร้าง
ความเป็นสากล ตลอดจนเพิ่มโอกาสแก่นิสิตในการเข้าถึงแหล่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- พัฒนารูปแบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ
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บทที่ 3
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย แผนการดําเนินงาน
และการประเมินผลตามแผนของภารกิจหลัก
งานกิจกรรมนิสิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมนิ สิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อแนะนํา ให้คําปรึกษา อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลให้การดําเนินกิจกรรมของ
นิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมนิสิต
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทนิ การดําเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิตที่ได้
กําหนดไว้
1.2 องค์กรกิจกรรมนิสิตทุกองค์กรให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามกรอบปฏิทนิ ซึ่ง
ฝ่ายกิจกรรมนิสิตได้กําหนดไว้
1.3 องค์กรกิจกรรมนิสิตมีการจัดทําเอกสารการประเมินผลทุกโครงการ ตลอดจนมีการ
จัดทําสรุปรายงานประจําปีทกุ องค์กร
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นิสิตมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
2.2 สามารถดําเนินเรื่องให้แก่องค์กรกิจกรรมนิสิตได้ตามกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
2.3 การประสานงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิตกับองค์กรกิจกรรมนิสิตเป็นไปด้วยความ
ราบรืน่ เรียบร้อย
2.4 นิสิตทีท่ ํากิจกรรมประเมินการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมและดําเนินกิจกรรม
นิสิตอยู่ในระดับมาก
2.5 การดําเนินการเบิก-จ่ายเงินบํารุงกิจกรรมนิสติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกําหนด
ระยะเวลาที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตกําหนด
2.6 การดําเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิตเป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยด้าน
การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรของฝ่ายกิจกรรมนิสิต
2. องค์กรกิจกรรมนิสิตในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนิสิต
3. นิสิตที่ดําเนินกิจกรรมนิสติ
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แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ในลักษณะการจัดทําสรุปการดําเนินงาน
ประจําปี และได้จัดให้มีการประเมินความคิดเห็นนิสิตที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นิสิตประจําปีจากแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนําไปสู่การเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ทําให้นิสิตเกิดสมรรถนะการคิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนิสิต
และเพิ่มพูนทักษะความสมบูรณ์ของนิสิตในด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและ
การใช้ชีวิตในอนาคต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทนิ การดําเนินงานที่งานพัฒนานิสิตกําหนดไว้
1.2 สามารถจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ทุกชั้นปี
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรบให้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
2.2 นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ดํา เนิน การประเมิน ผลโดยพิจ ารณาจากสัม ฤทธิผ ลในการดํ า เนิน งานตามแผน ใช้
วิธีดําเนินการประเมินโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อม
จัดทํารายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
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งานพัฒนานิสติ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนําไปสู่การเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ทําให้นิสิตเกิดสมรรถนะการคิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนิสิต
และเพิ่มพูนทักษะความสมบูรณ์ของนิสิตในด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและ
การใช้ชีวิตในอนาคต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.3 สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทนิ การดําเนินงานที่งานพัฒนานิสิตกําหนดไว้
1.4 สามารถจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ทุกชั้นปี
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรบให้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
2.2 นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ดํา เนิน การประเมิน ผลโดยพิจ ารณาจากสัม ฤทธิผ ลในการดํ า เนิน งานตามแผน ใช้
วิธีดําเนินการประเมินโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อม
จัดทํารายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อบริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้กบั นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการ
หาแหล่งเงินทุนให้กบั นิสิต ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุน พร้อมทั้งให้คําปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต
และติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการแก่นสิ ิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการรับ
ทุนการศึกษา
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1.2 สามารถจัดสรรทุนการศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดแก่นิสิต
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถดําเนินงานด้านการให้บริการทุนการศึกษาตามปฏิทนิ การดําเนินงานของ
ฝ่ายแนะแนวและจัดหางานทีไ่ ด้กําหนดไว้
2.2 กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา เป็นไปตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่กอง
กิจการนิสิตกําหนด
2.3 นิสิตได้รับทุนการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติ วัตถุประสงค์ของแต่ละทุนที่ได้
กําหนดไว้
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ทกุ ชั้นปีและต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ดํา เนิน การประเมิน ผลโดยพิจ ารณาจากสัมฤทธิผ ลในการดํา เนิน งานตามแผน ใช้วิธี
ดําเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจน รวมถึง
การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ของประเทศ ในระดั บปริ ญ ญาตรี โดยเงิ น ให้ กู้ ยืมเพื่ อ
การศึกษาครอบคลุมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพในระหว่าง
กําลังศึกษา
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปี
1.2 สามารถจัดสรรให้นิสิตได้กู้ยืมเงินตามวงเงินที่รัฐบาลกําหนด
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 กระบวนการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอน และกฎเกณฑ์ที่
รัฐบาลกําหนด
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2.2 นิสิตที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดําเนินงาน
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ดํ าเนิน การประเมิ นผลโดยพิ จารณาจากสัมฤทธิผ ลในการดํ าเนิน งานตามแผน โดยใช้
วิธีดําเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมา
ใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานบริการจัดหางานและศึกษาต่อ
มีหน้าที่ให้บริการและพัฒนาให้นิสิตในด้านการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาด
แรงงาน จั ด ให้ นิ สิ ต ได้ รั บ ประสบการณ์ ทํ า งานจากการหารายได้ ร ะหว่ า งเรี ย น การฝึ ก งาน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานองค์กรข้ามชาติ การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเปิดโลกทัศน์
ความเป็นสากลแก่นิสิตในการวางแผนชีวิตการทํางานและการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน การเข้าสูอ่ าชีพและการสร้างธุรกิจของตนเอง
2. พัฒนาความพร้อมทักษะและประสบการณ์ของนิสิตด้านการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
อาชีพ
3. ให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านการฝึกงานและงานพิเศษ
4. ประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนานิสติ ร่วมกับสถานประกอบการ
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการแก่นสิ ิตที่มีความประสงค์ทจี่ ะหารายได้พิเศษระหว่างเรียนได้ทุกคน
1.2 สามารถให้คําแนะนําข้อมูลและแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นิสิตที่มาขอรับ
บริการได้ทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นิสิตมีความพร้อมในทักษะและประสบการณ์ในการวางแผนชีวิตรวมทั้งโอกาสใน
การฝึกงานและหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
2.2 นิสิตสามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพพร้อมที่จะออกสู่สังคมและการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
2.3 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
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กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุป ระสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีก ารแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ์ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผน ใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมา
ใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานสารสนเทศแนะแนว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการและเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การพัฒนาตนเอง
สําหรับการวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการแก่นสิ ิตที่มีความประสงค์จะขอใช้บริการได้ทุกคน
1.2 สามารถให้บริการข้อมูล เอกสาร และแนะนําให้แนวทางแก่นิสิตที่มารับบริการได้ทกุ คน
1.3 สามารถให้บริการและเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเองในการวางแผนชีวิต
แก่นิสิตที่มารับบริการได้ทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 การจัดหนังสือ เอกสาร ของห้องสมุดอาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกต่อ
การค้นหา
2.2 นิสิตสามารถเลือกอ่านหนังสือหรือข้อมูลได้หลากหลายตามความสนใจ
2.3 สถานที่มีความสะดวกและเป็นสัดส่วน เอื้อต่อการให้บริการ
2.4 สามารถให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตให้สามารถ
วางแผนการศึกษาและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย
นิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
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การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผน ใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทํา
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลนิสิตนิสิตชั้นปีสุดท้าย ข้อมูลสถานประกอบการภาคเอกชน และ
ข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่เรียน
รวมถึงคัดกรองตําแหน่งงานที่เหมาะสมสําหรับนิสิต และคุณสมบัติของนิสิตตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคัดเลือกนิสิตเข้า
ทํางานได้ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และเป็นส่งเสริมการมีงานทําของนิสิตภายหลังสําเร็จ
การศึกษา
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 ให้บริการและช่วยเหลือนิสิตในการคัดกรองตําแหน่งงานว่างที่เหมาะสม
1.2 ให้บริการนิสิตในการรับข่าวตําแหน่งงานจากสถานประกอบการ ผ่านระบบE-mail
ที่นสิ ิตใช้
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นิสิตสามารถพิจารณาตําแหน่งงานว่างได้ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชา
2.2 นิสิตมีความพร้อมในการเลือกประกอบอาชีพ
2.3 การประสานงานกั บ สถานประกอบการ และเครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามคุณสมบัติที่ความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีสุดท้าย สถานประกอบการภาคเอกชน และเครือข่ายศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุป ระสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีก ารแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ดําเนินงานสรุปผลการดําเนินการ โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํารายงานผลการดําเนินการเพื่อเสนออต่อผู้บริหาร ตลอดจนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
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งานให้คําปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการในด้านการให้คาํ ปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองและจัด
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการแก่นสิ ิตที่มีความประสงค์ขอใช้บริการได้ทุกคน
1.2 สามารถให้คําปรึกษา แก่นิสิตที่มาขอรับบริการทัง้ แบบกลุ่มและแบบส่วนตัวได้ทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นิสิตมีความพึงพอใจในการมารับบริการ
2.2 นิสิตสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผนใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยการสังเกตและติดตามผลและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
พร้อมจัดทํารายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานหอพัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นที่พกั อาศัยของนิสติ ที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดห่างไกล ปริมณฑล ตลอดจน
นิสิตที่มปี ัญหาทางด้านการเรียนและการปรับตัว
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม ความสามารถในการทํางานร่วมกัน การเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น ความสามัคคีมีน้ําใจและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
โดยการจัดที่พกั และสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสม
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
สามารถให้บริการหอพักแก่นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด ห่างไกลปริมณฑล ตลอดจน
นิสิตที่มีความเดือดร้อนทางด้านที่พักอาศัยและปัญหาด้านการเรียนและการปรับตัวได้ตามจํานวนของ
ความสามารถในการรองรับที่มีอยู่
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
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2.1 สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการจัดโครงการกิจกรรมรองรับเพื่อพัฒนานิสิตหอพักให้มีศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายใน
หอพักเป็นศูนย์กลางพักอาศัยเพื่อการเรียน (Living Learning Center)
2.2 นิสิตได้รบั ประสบการณ์ให้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันและทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสติ ให้
สําเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทงั้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด ห่างไกล
ปริมณฑล ตลอดจนนิสิตที่มีความเดือดร้อนทางด้านที่พักอาศัยและปัญหาทางด้านการเรียนและการ
ปรับตัว
2. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น)
3. นิสิตต่างชาติจากโครงการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผน ใช้ วิ ธี
ดํ า เนิ น การประเมิ น โดยแบบสอบถามและการสั ง เกตและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงาน พร้อมจัดทํารายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํา
รายงานการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่
เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภทต่างๆ
2. เพื่อแนะนํา ให้คําปรึกษา อํานวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยทีม่ าขอใช้บริการ
3. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิต
ในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการแก่นสิ ิตผูป้ ระสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสติ ได้ทุกคน
1.2 สามารถให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวกแก่นิสิตผูป้ ระสบภัยที่มาขอใช้บริการ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นิสิตมีความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ

25
2.2 นิสิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสติ เป็นไปตามระเบียบของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทปี่ ระสบภัยและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผนใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานวิชาทหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร
2. เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการ
เรียกระดมพล
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการแก่นสิ ิตที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้
ทุกคน
1.2 สามารถให้บริการแก่นสิ ิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอ
ผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้ทุกคน
1.3 สามารถให้คําแนะนํา ให้ทางเลือก และให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นสิ ิตที่มาขอ
ใช้บริการได้ทกุ คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถดําเนินงานด้านการให้บริการวิชาทหารตามปฏิทนิ การดําเนินงานของวิชา
ทหารที่กําหนดไว้
2.2 การจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ง่าย
สะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา
2.3 นิสิตมีความพึงพอใจในการมารับบริการของงานวิชาทหาร
2.4 การดําเนินงานด้านวิชาทหารในทุกบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
2.5 การประสานงานกับกรมการรักษาดินแดนและกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร
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2. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร
3. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
4. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมพล
5. บุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิตและมีการแจ้งแผนการดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผน ใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อม
จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลเป็ น รู ป ล่ ม เพื่ อ เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ตลอดจนมี ก ารนํ า รายงานการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานอาคารและสถานที่
วัตถุประสงค์
1. ควบคุมดูแลอาคารตึกพัก หอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต ให้มีบรรยากาศและอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการพักอาศัยและการทํากิจกรรมนิสิต
2. ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ภายในอาคารห้องพักตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวกโดยรอบให้
อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้
3. ควบคุมจัดทําแผนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน สําหรับใช้ในการปรับปรุงทั้ง
ภายใน และภายนอกอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
4. ควบคุมการใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตที่พักอาศัยและการทํากิจกรรมนิสิต
5. ควบคุมจัดทําระบบเตือนภัยพร้อมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในอาคาร
และในส่วนที่รบั ผิดชอบ
6. ควบคุมและจัดการให้มีระบบส่องสว่างโดยรอบอาคารให้ใช้งานได้ดี
7. บํารุงรักษาถนน ทางเดิน ภายในบริเวณอาคารและบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพดี
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถรองรับนิสิตที่มีภูมลิ ําเนาอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลนิสิตชาย – นิสิตหญิง
โดยเฉพาะนิสติ ที่มีความเดือดร้อนทางด้านที่พักอาศัยและปัญหาอื่น ๆ
1.2 สามารถให้บริการแก่นิสติ ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะขออยูห่ อพัก
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นิสิตหอพักทั้งชายและหญิงได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการศึกษา
2.2 สามารถรองรับบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกและที่มหาวิทยาลัยฯ ร้องขอ
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี
2. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
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3. บุคลากรทั่วไป
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุป ระสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีก ารแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ดําเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามแผน ใช้วิธี เนิน
การประเมินโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้
ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาความปลอดภัยทางด้านร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดจนพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ภายใต้การควบคุมดูแลของกองกิจการนิสิต
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
สมารถให้ความคุ้มครอง ดูแลนิสิต บุคลากร ตลอดจนพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นิสิต บุคลากร มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และมีชีวิตที่เป็นปกติสุข
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก และบุคลากร ภายใต้
สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. พื้นที่อาคารบริเวณ หอพัก อาคารชมรมกิจกรรมนิสิต อาคารในความรับผิดชอบ และ
ทรัพย์สินของทางราชการ
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนงานการตรวจสอบ และกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
รัดกุม ตลอดจนดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานกลาง เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ในการปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การประเมินผลตามแผน
จัดทําสรุปการปฏิบัติงาน มองผลการดําเนินงาน โดยวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เสนอ
ผู้บริหารและหาแนวทางของการพัฒนา และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
งานบันทึกและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมส่วนกลาง
ตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต กิจกรรม
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นักศึกษาวิชาทหาร องค์การบริหาร องค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต สโมสรนิสิต ชมรมบําเพ็ญประโยชน์
ชมรมศิลปวัฒนธรรม แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิตและบุคลากรทุกวิทยาเขต
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ทุกองค์กร
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 กระบวนการบันทึกข้อมูลเป็นไปตามระบบ Transcript กิจกรรม ที่กําหนดไว้
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรี และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผน ใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณ์กจิ กรรมเสริมหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการด้านการเทียบค่าและการเทียบโอนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กําหนดรหัสกิจกรรมโครงการ รวบรวมเอกสารค่านิยม
ที่ดีของนิสิต ผูน้ ําองค์กรนิสิตตามประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย นิสิตที่ได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานภายนอก แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นสิ ิตและบุคลากรทุกวิทยาเขต
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการเกี่ยวกับการเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณ์กิจกรรมเสริม
หลักสูตรได้ทุกองค์กร
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 กระบวนการเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณ์กจิ กรรมเสริมหลักสูตร เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรี และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
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ได้จัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผน ใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
งานจัดทําใบรับรองประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตแต่ละคน ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จัดพิมพ์และตรวจทานใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นสิ ิตและบุคลากรทุก
วิทยาเขต
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 สามารถให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดทําใบรับรองประสบการณ์กิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้กับนิสิตที่จะจบการศึกษาทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 กระบวนการตรวจสอบและจัดทําใบรับรองประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนการดําเนินงาน
ได้จัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
การประเมินผลตามแผน
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาจากสั ม ฤทธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานตามแผน ใช้ วิ ธี
ดําเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
รายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
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บทที่ 4
การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยต่างๆ ในงาน
งานธุรการ
มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือ
จัดประชุมและสถานที่อบรม สนับสนุนการอํานวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อ
ประสานงานด้านกิจกรรมนิสติ ตามชมรม สโมสร และคณะต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยบุคคล หน่วยการเงิน หน่วยแผนงาน
และงบประมาณ หน่วยพัสดุ หน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบุคคล
มีหน้าที่ดูแลงานด้านบุคคล ฝึกอบรม จัดทําข้อมูล สถิติ และทะเบียนประวัติของบุคลากรใน
หน่วยงาน
หน่วยการเงิน
มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ จัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย และ
อํานวยความสะดวกกับกิจกรรมนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต
หน่วยแผนงานและงบประมาณ
มีหน้าที่วางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จัดทําคําขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงิน
หน่วยพัสดุ
มีหน้าที่ในการจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างเหมา/ปรับปรุงและซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างภายในกองกิจการนิสิต งานหอพัก
หน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้ กิจกรรมของหน่วยงาน บันทึกภาพ
กิจกรรมและประสานงานการต้อนรับแก่ผู้มาเยี่ยมชม
หน่วยประกันคุณภาพ
มีหน้าที่จัดทําระบบประกันคุณภาพในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
งานกิจกรรมนิสิต
มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
องค์การ ชมรม สโมสรนิสิต เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความ
ช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดดําเนินกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินกิจกรรม การอํานวยความสะดวกแก่นิสิตในการศึกษา
วิชาทหาร และการดําเนินงานด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์ มีงานต่างๆในฝ่ายและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
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งานส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิตและสภาผูแ้ ทนนิสิต
1. ให้คําปรึกษาแนะนํา บริการและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมนิสิต
2. ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานงานให้การดําเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ในภาครัฐและเอกชนที่มอบงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต หรือขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับองค์การนิสิตและสภาผู้แทนนิสิต
4. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณบํารุงกิจกรรมนิสิต และจัดทํารายงานสรุปการ
ดําเนินงานประจําเดือน
5.
จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมขององค์การนิสิตและสภาผู้แทนนิสิตในแต่ละปี
การศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์
1. ให้คําปรึกษาแนะนํา บริการและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของชมรม
กิจกรรมนิสิตด้านบําเพ็ญประโยชน์
2. ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานงานให้การดําเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มอบงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต หรือขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชมรมกิจกรรมนิสิตด้านบําเพ็ญประโยชน์
4. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณบํารุงกิจกรรมนิสิต และจัดทํารายงานสรุปการ
ดําเนินงานประจําเดือนของชมรมกิจกรรมนิสิตด้านบําเพ็ญประโยชน์
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของชมรมกิจกรรมนิสิตด้านบําเพ็ญประโยชน์ ในแต่ละ
ปีการศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
1. ให้คําปรึกษาแนะนํา บริการและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของชมรม
กิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานงานให้การดําเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มอบงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต หรือขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณบํารุงกิจกรรมนิสิต และจัดทํารายงานสรุปการ
ดําเนินงานประจําเดือนของชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละปี
การศึกษา
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งานส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา
1. ให้คําปรึกษาแนะนํา บริการและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของชมรม
กิจกรรมนิสิตด้านกีฬา
2. ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่จําเป้นต้องเกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานงานให้การดําเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประสานงานกับ หน่ว ยงานต่ างๆ ทั้ง ในภาครัฐและเอกชนที่มอบงบประมาณสํา หรั บ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต หรือขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชมรมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา
4. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณบํารุงกิจกรรมนิสิต และจัดทํารายงานสรุปการ
ดําเนินงานประจําเดือนของชมรมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของชมรมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬาที่ใช้เงินบํารุงกิจกรรม
นิสิตในแต่ละปีการศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต
1. ให้คําปรึกษาแนะนํา บริการและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของสโมสร
นิสิตและชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิต
2. ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานงานให้การดําเนินกิจกรรมของนิสติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มอบงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต หรือขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสโมสรนิสิตและชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิต
4. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณบํารุงกิจกรรมนิสิต และจัดทํารายงานสรุปการ
ดําเนินงานของสโมสรนิสิตและชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตประจําเดือน
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตและชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตในแต่ละ
ปีการศึกษา
งานพัฒนาผูน้ าํ กิจกรรมนิสิต
1. วิเคราะห์และจัดทําแผนงานและหลักสูตรการฝึกอบรม หรือการสัมมนาเพื่อการพัฒนา
ผู้นํากิจกรรมนิสิต
2.
ดําเนินโครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาตามแผนการที่กําหนดไว้
3.
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ
งานพัฒนานิสิต
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
โดยการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการคิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นํา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
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ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนิสิต และเพิ่มพูนทักษะความสมบูรณ์ของนิสิตในด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต มีหน่วยงานย่อยและหน้าที่รับผิดชอบรวม 5
หน่วย ดังนี้
หน่วยพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดย
เน้นให้นิสิตเกิดการพัฒนาด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนวัตกรรม การคิด
วิจารณญาณ กิจกรรมประกวดทางความคิด ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ การนําเสนอ ทักษะภาษา
ทักษะไอที สมาธิเพื่อการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง การพัฒนาทักษะทางอาชีพ การ
เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยดํ า เนิ น การติ ด ต่ อ
ประสานงานด้านการขอจัดหาสถานที่ วิทยากร และประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัดโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทําคู่มือสรุปรูปเล่มการจัดโครงการ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิต
หน่วยพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นํา
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานิสิตทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดย
เน้นการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนิสิต การเสริมสร้างภาวะผู้นํานิสิต เสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เสริมสร้างทัศนคติ ความคิด และค่านิยมที่ดีให้กับนิสิต ทักษะการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม มารยาททางสังคมและวางตัวอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ ส่งเสริมให้นิสิต
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นิสิตปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการติดต่อประสานงานด้านการขอจัดหา
สถานที่ วิทยากร และประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทํา
คู่มือสรุปรูปเล่มการจัดโครงการ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิต
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาจิตอาสา
มีหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตด้านจิตอาสา โดยมีภารกิจใน
การติดต่อประสานงานด้านการจัดหาสถานที่ วิทยากร และประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัด
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทําคู่มือสรุปรูปเล่มการจัดโครงการ แนะนําและให้คําปรึกษา
แก่นิสิตในการดําเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตจิตอาสา ได้แก่ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเน้น
ให้นิสิตเกิดการพัฒนาการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสทางสังคม กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมความดีเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายนิสิตด้านจิตอาสา ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้าน
การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ประสานงานและดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยรั บ บริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมนิสิต
มีหน้าที่เกี่ยวกับจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านกิจกรรมศาสนา โดยดําเนินการติดต่อ
ประสานงานด้านการจัดหาสถานที่ วิทยากร และประสานงานอื่นๆ เพื่อให้การจัดโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จัดทําคู่มือสรุปรูปเล่มการจัดโครงการ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิตในการดําเนิน
กิ จ กรรมโครงการพั ฒนาคุ ณ ธรรมนิ สิต ได้ แ ก่ กิจ กรรมเสริ มสร้ า งหลั กคิด เชิ ง คุ ณธรรม กิจ กรรม
เสริมสร้างค่านิยมที่ดี กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทํานุ
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บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมศาสนา กิจกรรมเสริมสร้าง
หลักคิดเชิงคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนิสิต
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพนิสิต จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางจิตใจ เสริมสร้างสุข
ภาวะด้านโภชนาการ สุขภาวะด้านอารมณ์ โดยดําเนินการติดต่อประสานงานด้านการจัดหาสถานที่
วิทยากร และประสานงานอื่นๆ เพื่อให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทําคู่มือสรุป
รูปเล่มการจัดโครงการ ให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต เพื่อให้นิสิต
มีความพร้อมและสมบูรณ์ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสุขภาพจิตที่ดีต่อไป
งานวินัยนิสิต
หน่วยเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันนิสิต
มีหน้าที่เกี่ยวกับจัดโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่
โรคเอดส์ โดยจัดฝึกอบรมแกนนํานิสิต แนะนําและให้คาํ ปรึกษาแก่นสิ ติ
หน่วยระเบียบข้อบังคับวินัยนิสิต
มีหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่เกี่ยวกับข้อบังคับวินัยนิสิต และพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์ในปัจจุบนั
หน่วยสอบสวนวินัยนิสิต
มีหน้าที่ดูแลให้นิสิตปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจัดฝึกอบรมการสร้างวินัย พิจารณา
เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตผูป้ ฏิบตั ิผิดระเบียบ และดําเนินการร่างคําสัง่ ลงโทษนิสิต
ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวินยั นิสิต
มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและส่งเสริมให้นสิ ิตมีวินัย โดยการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ด้านวินัย และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
งานแนะแนวและจัดหางาน
มีหน้าที่ให้บริการในการให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ แก่นิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านส่วนตัว ด้านการศึกษา ด้านทุนการศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพและให้บริการทดสอบ
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่
ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตสามารถศึกษาได้เต็มความสามารถ และสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบ
อาชีพ งานในฝ่ายและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานทุนการศึกษา
มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนพร้อมทั้งให้คําปรึกษาในด้านอื่นๆ
แก่นิสิตและติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
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งานกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี โดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นในการครองชีพระหว่างเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล
งานบริการจัดหางานและศึกษาต่อ
มีหน้าที่ให้บริการและพัฒนาให้นิสิตในด้านการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาด แรงงาน
และเพื่อการศึกษาต่อ การสมัครขอรับทุนจากภาครัฐ เอกชน องค์กรข้ามชาติและการขอรับทุน
แลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา
งานสารสนเทศแนะแนว
มีหน้าที่ให้บริการ และเตรียมความพร้อมแก่นิสิตทั้งในด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ สําหรับการวางแผนการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
งานให้คําปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยา
มีหน้าที่ให้บริการในด้านการให้คําปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองและ
จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต
งานบริการและสวัสดิการนิสิต
มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการและสวัสดิการนิสิตด้านหอพักการดูแลสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในภายนอกและบริเวณโดยรอบอาคารกิจกรรมนิสิต ตลอดจนกองทุนสวัสดิภาพนิสิตซึ่งให้ความ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเสียชีวิต ตาม
อัตราเงินช่วยเหลือที่กําหนดไว้
การให้บริการทางด้านการศึกษาวิชาทหารในด้านต่าง ๆ จนนิสิต
สามารถสําเร็จการศึกษาเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
งานหอพัก
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสวัสดิการด้านหอพัก สําหรับการพักอาศัยในระหว่างศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยฯโดยเฉพาะนิสิตที่มีความจําเป็นเดือดร้อนที่อยู่อาศัยปัญหาอื่น ๆ ตลอดจนจัดให้
มีโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนิสิตในหอพักและปรับสภาพ
แวดล้อมภายในหอพัก ให้เป็นศูนย์กลางสําหรับพักอาศัยเพื่อการเรียนรู้ (Living Learning Center)
งานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
เป็นหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือภัยที่
เกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยมีการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
งานวิชาทหาร
เป็นหน่วยงานในคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความ
ประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผัน การเข้ารับฝึก
เพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับ
กระทรวงกลาโหมให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
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งานอาคารและสถานที่
เป็นหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านสวัสดิการนิสิต ด้านที่พักอาศัย อาคารตึกพัก หอพัก อาคาร
กิจกรรมนิสิต อํานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ และยังมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการซ่อมแซม
ปรับปรุ งบํารุงรักษาอาคาร ครุภัณ ฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตรวจสอบอาคารให้อยู่ในสภาพดี
เหมาะสมต่อการพักอาศัย เพื่อให้นิสิตสามารถดําเนินกิจกรรมนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
งานรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต
เป็นหน่วยงาน มีหน้าที่ปกป้องดูแลความปลอดภัย ทางด้านร่างกายและทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต รวมถึงการรายงานเหตุการณ์และอํานวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อประสานการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุค
ใหม่ในทุกวิทยาเขต ขออนุมัติโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดําเนินงานเทียบค่าประสบการณ์ เทียบ
โอนประสบการณ์ ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
จัดทําใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต (ในส่วนวิทยาเขตบางเขน) ให้คําแนะนํา
และให้คําปรึกษาด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่หน่วยงาน บุคลากรและนิสิต และจัดทํา
เอกสารคู่มือประมวลกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับแจกแก่นิสิต (ในส่วนวิทยาเขตบางเขน) งานใน
ศูนย์และหน้าที่ความรับผิดชอบมีดังนี้
งานบันทึกและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีหน้าที่เกี่ยวกับบันทึกข้อมูลและตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่วนกลางตามโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร บันทึกและตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรขององค์กรกิจกรรมนิสิตและ
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่จัดโดยกองกิจการนิสิต นักศึกษาวิชาทหาร การโอนย้ายฐานข้อมูลกิจกรรม
ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้การบันทึกข้อมูลดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย การเทียบค่าหน่วยชั่วโมงองค์กรกิจกรรมนิสิตและกิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนิสิต จัดทําบัตร
ผ่านและใบเซ็นชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่วนกลาง จัดทํารูปเล่มสรุปรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละ
ปี แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิตและบุคลากรทุกวิทยาเขต
งานเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเทียบค่าและการเทียบโอนประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวบรวมเอกสารค่านิยมที่ดีของนิสิต ผู้นํา
องค์กรนิสิตตามประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย นิสิตที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก
แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิตและบุคลากรทุกวิทยาเขต
งานจัดทําใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตแต่ละคน ให้เป็น ไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จัดพิมพ์และตรวจทานใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิตและบุคลากรทุกวิทยาเขต
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งานประสานงานวิทยาเขตโครงการบัณฑิตยุคใหม่
มีหน้าที่เกี่ยวกับอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
ระหว่างวิทยาเขต บริการการให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบัณฑิตยุคใหม่ การจัดทํา
หนังสือคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการบัณฑิตยุคใหม่ การประสานงานและติดตามเพื่อให้การ
ดํ า เนิ น งานของแต่ ล ะวิ ท ยาเขตเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ บุ ค ลากรและ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละวิทยาเขตที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ จัดเตรียมเอกสาร
ต้อนรับการศึกษาดูงาน จัดทําสรุปคู่มือโครงการ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิตและบุคลากร
งานอาคารเทพศาสตร์สถิตย์
มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการใช้สถานที่เพื่อทํากิจกรรมนิสิต ให้บริการด้านการใช้อาคาร
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทํากิจกรรมนิสิต จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการอบรมต่างๆ

38

บทที่ 5
ขั้นตอนการดําเนินการของภาระงานในงานต่างๆ
งานธุรการ
ขั้นพิจารณากลั่นกรองแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา
ลงทะเบียนรับหนังสือ
(30 นาที)
เสนอแฟ้มผ่านหัวหน้างานธุรการพิจารณา
เพื่อนําเสนอผูอ้ ํานวยการกองกิจการนิสิต
ควบคุมดูแลงานธุรการ
(20 นาที)
ขั้นตอนแฟ้มออกจากห้องผูอ้ ํานวยการกองกิจการนิสิต
แฟ้มออกจากห้องผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
สั่งให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
(30 นาที)
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ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องถึงงานธุรการดําเนินการ
งานธุรการเสนอแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
และจัดทําประกาศรับสมัคร
(20 นาที)
นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพลงนามประกาศ
(1 นาที)
รับสมัคร
(7 วัน)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
(1 ชั่วโมง)
คณะกรรมการทําการคัดเลือก
และรายงานผลต่อผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
(1 ชั่วโมง)
ประกาศผลการคัดเลือก
(7 วัน)
ทําเรื่องขออนุมัติจ้าง
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต และส่งมหาวิทยาลัย
(30 นาที)
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ขั้นตอนการดําเนินงานบุคลากร
ขั้นตอนการจัดทําบัญชีงบเดือนเวลาทํางานของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
จัดทําแฟ้มลงชื่อเวลาปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
(2 นาที)

ลงบัญชีการลาในสมุดบันทึกการลา
ลงประเภทการลา/ไปราชการ
และตรวจสอบใบลา
(30 นาที)

จัดทํางบเดือน
(30 - 45 นาที)

เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
(1 นาที)

ส่งกองการเจ้าหน้าที่ตามกําหนด

41
ขั้นตอนจัดทําหนังสือเวียน
เตรียมหนังสือเวียนต่าง ๆ รวมทั้งประกาศ คําสั่ง
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
หรือผู้บงั คับบัญชาสั่งเวียนตามสัง่ การ

สําเนาเอกสารเพื่อเวียนตามจํานวนที่สงั่ การ
(20 นาที)

หัวหน้างานธุรการหรือผู้แทนลงนาม
สําเนาเวียนเอกสาร
(10 นาที)

ส่งหนังสือเวียนให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และลงนามรับหนังสือเวียน
(20 นาที)

ขั้นตอนการรวบรวมจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
รวบรวม จัดแยกเป็นหมวดหมู่ และจัดเข้าแฟ้ม
(60 นาที)

42
ขั้นตอนงานสําเนาหลังจากออกเลขจากหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ออกเลขหนังสือ
20 วินาที/เรื่อง

จัดส่งตามหน่วยงานที่ระบุ
(1 นาที)

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงนามรับเรื่อง
(20 วินาที/เรือ่ ง)
ขั้นตอนงานประชุม
จองห้องประชุม/จัดเตรียมประชุม
(5 นาที)
ทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต/
คณะกรรมการกองกิจการนิสติ และการประชุมบุคลากร กองกิจการนิสติ
(30 นาที)

จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
(60 นาที)

เจ้าหน้าที่จดรายงานการประชุม
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

43
ขั้นตอนการโต้ตอบหนังสือภายใน-ภายนอก
รับคําสัง่ จากผูบ้ ังคับบัญชา
ให้ทําการร่างหนังสือ

ร่างหนังสือ
(15 นาที)

พิมพ์หนังสือ
(10 นาที)

ตรวจร่างพิมพ์ ก่อนนําเสนอ
(5 นาที)

นําเสนอเรื่องทีจ่ ัดพิมพ์ต่อผู้บงั คับบัญชา
(5 นาที)

ผู้บงั คับบัญชาตรวจสอบและลงนาม
(3 นาที)

44
ขั้นตอนงานแผนงานและงบประมาณ
รับเอกสารจากงานธุรการ
สําเนาแจ้งทุกฝ่ายดําเนินการ
(20 นาที)

ประชุมชี้แจงให้ทุกงานดําเนินการ
(1 ชั่วโมง)

หน่วยแผนงานฯ รวบรวมนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต
เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
(1 ชั่วโมง)

ดําเนินการจัดทําและส่งกองแผนงาน
(2 ชั่วโมง)

กองกิจการนิสติ นําส่งมหาวิทยาลัยอนุมัติ
(1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตชี้แจงทุกงาน
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
(1 ชั่วโมง)

ทุกงานรับไปดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้

45
ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธ์
กองกิจการนิสิต
ประชุมคณะทํางาน
(1 ชั่วโมง)

จัดหาวัสดุ

สรุปข้อมูล
(7 วัน)

จัดหาอุปกรณ์

จัดทํา
(ส่งโรงพิมพ์ 7 วัน)
แจกจ่ายหน่วยงาน
(1 วัน)
ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกองกิจการนิสิต
จัดพิมพ์เอกสารข้อมูลลงแผ่นดิสก์
กรอกแบบส่งข้อมูลเพื่อลงในโฮมเพจ
เสนอหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบแก้ไขและจัดระบบ
(1 วัน)
นําเสนอเว็บมาสเตอร์
เพื่อลงประชาสัมพันธ์ในโฮมเพจ
(2 วัน)

หมายเหตุ: 1. หน่วยงานจัดส่งข้อมูลมาต้องสมบูรณ์และมีการรับรองความถูกต้องแล้ว
2. กรณีเร่งด่วนสามารถดําเนินการได้ภายในวันเดียว

46
ขั้นตอนการขอใช้บริการรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการใน
แบบฟอร์มให้ครบถ้วน
ผู้ขอใช้บริการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาเสนอหัวหน้าประชาสัมพันธ์
(ก่อนใช้รถอย่างน้อย 2 วัน)
หน่วยประชาสัมพันธ์พิจารณาเสนอ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
(1 ชั่วโมง)
แจ้งผลและกําหนดนัดหมายผู้ขอใช้บริการทราบ
(1 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการขอใช้บริการส่งขอความสั้นผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (SMS)
ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการใน
แบบฟอร์มให้ครบถ้วน

กรณีนิสิตเป็นผูข้ อใช้บริการ

กรณีบคุ ลากรหรือหน่วยงานขอใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการเสนอ องค์การบริหาร
องค์การนิสิตเพื่อพิจารณาเสนอ
หัวหน้าประชาสัมพันธ์

ผู้ขอใช้บริการเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาเสนอหัวหน้า
ประชาสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์พิจารณาเสนอ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
(1 ชั่วโมง)
ดําเนินการส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมาย
(30 นาที)

47

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
ขอให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต

ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินรายได้ (1 วัน)
ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ (1 วัน)

อนุมัติ โดยหัวหน้าส่วนราชการ
เงินรายได้ (1 วัน)
เงินงบประมาณ (7 วัน)

ดําเนินการติดต่อสั่งวัสดุ (5 วัน)
ดําเนินการติดต่อการจ้างเหมา (5 วัน)

ส่งวัสดุตามเวลากําหนด
ส่งงานตามเวลากําหนด

กรรมการตรวจรับพัสดุ
พร้อมลงนาม

ส่งใบสําคัญการเบิกเงิน
ที่หน่วยการเงิน

48
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
วงเงินเกิน 100,000บาท
กรณีได้รับงบประมาณ จากเงินงบประมาณประจําปี
กรณีได้รับงบประมาณ จากเงินรายได้ประจําปี
กรณีเปลี่ยนแปลงรายการจากงบประมาณประจําปี
กรณีได้รับปรับแผนใช้เงินรายได้ ส่วนกลาง มก.
กรณีได้รับเงินจากการบริจาค

กรณีของการจัดซื้อ เป็นครุภณ
ั ฑ์แยกตามประเภท
กรณีของการจัดจ้าง เป็นงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

ดําเนินการขออนุมัติโดยวิธีสอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคา กรรมการตรวจรับ
โดยงานพัสดุกองคลัง ดําเนินการขออนุมัติและทําสัญญา

อนุมัติ โดยหัวหน้าส่วนราชการ

ส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาซื้อขาย
ส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง

กรรมการตรวจรับพัสดุ
พร้อมลงนาม

ส่งใบสําคัญการเบิกเงิน
ที่หน่วยการเงิน

49
ขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธพี ิเศษ
วงเงินเกิน 100,000บาท
กรณีได้รับงบประมาณ จากเงินงบประมาณประจําปี
กรณีได้รับงบประมาณ จากเงินรายได้ประจําปี
กรณีเปลี่ยนแปลงรายการจากงบประมาณประจําปี
กรณีได้รับปรับแผนใช้เงินรายได้ ส่วนกลาง มก.
กรณีได้รับจากการบริจาค

กรณีของการจัดซื้อ เป็นครุภณ
ั ฑ์แยกตามประเภท
กรณีของการจัดจ้าง เป็นงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

ดําเนินการขออนุมัติโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมสอบราคา กรรมการตรวจรับ
โดยงานพัสดุกองคลัง ดําเนินการขออนุมัติและทําสัญญา

อนุมัติ โดยหัวหน้าส่วนราชการ

ส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาซื้อขาย
ส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง

กรรมการตรวจรับพัสดุ
พร้อมลงนาม

ส่งใบสําคัญการเบิกเงิน
ที่หน่วยการเงิน

50
ขัน้ ตอนการจําหน่ายพัสดุ โดยวิธขี ายทอดตลาด

ทําการตรวจสอบพัสดุประจําปี

ทํารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ชุด
1. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. คณะกรรมการจําหน่ายพัสดุ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบ
โดยกําหนดราคากลางในการจําหน่ายพัสดุ

คณะกรรมการจําหน่ายพัสดุ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจําหน่ายพัสดุ
ทําการขายทอดตลาด และ รายงานผลการจําหน่ายพัสดุ

ส่งรายงานผลการจําหน่าย
ที่งานพัสดุกองคลัง

ทําการตัดบัญชี ออกจาก
ทะเบียนครุภัณฑ์

51
ขั้นตอนการเบิกน้ําเชื้อเพลิง
ส่งแบบฟอร์มการเบิก
ทุกวันจันทร์ ของเดือน

เซ็นรับใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยมีผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต ลงนามอนุมัติ

…………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนการยืมครุภณ
ั ฑ์
ส่งแบบฟอร์มตามที่กําหนดล่วงหน้า 3 วันทําการ

อนุมัติโดยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต

รับ-ส่งคืนครุภณ
ั ฑ์ที่หน่วยพัสดุ

…………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนการเบิกวัสดุสํานักงาน
ส่งแบบฟอร์มการเบิกภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน

รับวัสดุ หลังจากวันที่สง่ แบบฟอร์ม 1 วัน

หักบัญชีคงเหลือ

เก็บแบบฟอร์มเป็นหลักฐาน

52
ขั้นตอนการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินบัญชีกิจกรรม
รับเอกสาร กนส. 1 พร้อมสัญญายืมเงิน
ตรวจสอบ กนส.1
(1 วัน)
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตอนุมัติการ
ยืมเงิน กรณีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(1 วัน)
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
พัฒนากายภาพอนุมัติการยืมเงิน กรณีวงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท
(1 วัน)
เอกสารที่ได้รับอนุมัติกลับกองกิจการนิสิต
เขียนเช็คให้กับชมรม/สโมสรนิสิต
(1 วัน)
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตและ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตลงนามเช็ค
(1 วัน)
หน่วยการเงินแจ้งนิสิต สโมสร/ชมรม รับเงิน
(1 วัน)

53
ขั้นตอนการเบิกเงินรายได้ กองกิจการนิสิต
รับเอกสารการเบิกจ่ายจากงานต่างๆ
พร้อมสําเนา 1 ชุด

หน่วยการเงินตรวจเอกสาร
(แล้วเสร็จภายใน 1 วัน)

ส่งเอกสารผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตและ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯลงนามอนุมัติ

ส่งเอกสารการเบิกจ่ายไปยังกองคลัง

54
งานกิจกรรมนิสิต
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการที่ไม่ใช้เงินบํารุงกิจกรรมนิสิตและโครงการทั่วไป
องค์กรนิสิตเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

งานธุรการส่งคืน

งานธุรการ ลงรับ

งานธุรการ ส่งคืน

ธุรการงานกิจกรรมนิสิต จ่ายเอกสาร
ให้แต่ละงาน (1 วัน)

แต่ละงานที่รับผิดชอบพิจารณาเสนอ
หัวหน้างาน (1 วัน)
หัวหน้างานเสนอผู้อํานวยการ
กองกิจการนิสิต (1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
เสนอรองอธิการบดีฯ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯอนุมัติ
โครงการอนุมัติส่งคืน
องค์กรนิสิตเพื่อ
ดําเนินการต่อไป

งานธุรการคืนเรื่องให้ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
เพื่อแจ้งให้องค์กรนิสิตทราบต่อไป
(1 วัน)

เอกสารกรอกไม่ครบถ้วน
ส่งคืนองค์กรนิสิตเพื่อแก้ไข
(1 วัน)

55
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการที่ใช้เงินบํารุงกิจกรรมนิสิต(กนส.1)
องค์กรนิสิต
เสนอ กนส.1 เพื่อขออนุมัติโครงการฯ
พร้อมแนบสัญญาการยืมเงิน
งานกิจกรรมนิสิต ลงรับเรื่อง
และจ่ายเอกสารให้แต่ละงาน (1 วัน)
หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบลงสมุดควบคุม และ
พิจารณาเสนอหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต(1 วัน)

เอกสารกรอกไม่ครบถ้วน
ส่งคืนองค์กรนิสิตเพื่อแก้ไข
(1 วัน)

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิตเสนอ
หน่วยการเงินเพื่อกันเงิน
หน่วยการเงิน
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
อนุมัติโครงการและงบประมาณ
หากวงเงินเกินอํานาจอนุมัติของผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
พิจารณาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตอนุมัติ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อนุมัติ
งานธุรการคืนเรื่องที่ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้วให้หน่วยการเงิน
งานกิจกรรมนิสิต ส่งสําเนา
อนุมัติโครงการและงบประมาณคืน
องค์กรกิจกรรมนิสิต(1 วัน)

หน่วยการเงินแจ้งองค์กรกิจกรรมนิสิต
เพื่อรับเงิน แล้วส่งเรื่องอนุมัติคืนงานกิจกรรมนิสิต

56
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่าย (เงินบํารุงกิจกรรมนิสิต กนส.2)
องค์กรกิจกรรมนิสิต ต้องกรอกรายละเอียดในแบบ กนส. 2 ให้เรียบร้อย ส่งฝ่ายองค์การ
บริหารองค์การนิสิต และสภาผู้แทนนิสิต พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. กนส. 1 ที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ พร้อมรายละเอียดโครงการ สัญญาการ
ยืมเงิน เอกสารเทียบค่าหน่วยชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร, แบบประเมินโครงการ, แบบยืนยันร่วม
เดินทางของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. แนบใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน โดยให้ตรวจสอบดังนี้ ต้องมีคําว่า ใบเสร็จรับเงิน มีที่อยู่ มีเลขใบกํากับ
ภาษี ช่องรายการเขียนถูกต้องครบถ้วน จํานวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร มีผู้เซ็นรับเงิน
ใบสําคัญรับเงิน จะต้องมีเลขที่บ้านของผู้รับเงิน ช่องรายการเขียน ถูกต้องครบถ้วน มีผู้
เซ็นรับเงิน
ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินและใบสําคัญรับเงิน จะต้องปั๊มคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของเรียบร้อย
แล้ว โดยขอปั๊มตรายางได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และคณะกรรมการจะต้องเซ็นรับเรียงตาม รายชื่อ (ดู
จาก กนส.1) ทุกคน
3. ใบสําคัญรับเงินชื่อ นามสกุล ของผู้ยืมเงิน และลงนามในช่องผู้รบั เงิน และผู้จ่ายเงิน
4. แบบ (บจ.2) ใบเคลียร์เงินยืม (จํานวนเงินตามที่ได้รับอนุมัติหรือใช้จริง แต่ไม่เกินวงเงินที่
ได้รับอนุมัติ)
5. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรมนิสิตเสริมหลักสูตร
โดยแนบเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมซีดี รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปประเมินผลโครงการ

57
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่าย (เงินบํารุงกิจกรรมนิสิต กนส.2) ต่อ
งานกิจกรรมนิสิต ลงรับเรื่อง

หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบขั้นต้น บันทึกข้อมูล
และเสนอหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต (1 วัน)

เอกสารไม่ถูกต้อง
ส่งคืนองค์กรกิจกรรมนิสิต
เพื่อแก้ไข

เสนอหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต พิจารณา (1 วัน)
หัวหน้างานกิจกรรมนิสิตเสนอหัวหน้าหน่วย
การเงินตรวจสอบ
เอกสารไม่ถูกต้อง
ส่งคืนองค์กรกิจกรรมนิสิต
เพื่อแก้ไข

หัวหน้าหน่วยการเงินตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตเสนออนุมัติ

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตอนุมัติการเบิกเงิน
หากวงเงินเกินอํานาจผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตอนุมัติ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯเพื่ออนุมัติต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ อนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน
งานธุรการ กองกิจการนิสิต
ส่งเรื่องคืน หน่วยการเงิน

หน่วยการเงินรับเรื่อง และเก็บเอกสารเพื่อไว้
ตรวจสอบต่อไป

58
ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก
องค์กรนิสิตทําหนังสือถึง ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ
โดยแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งที่งานธุรการ กองกิจการนิสิต

งานธุรการ กองกิจการนิสิต ลงรับ
และส่งเรื่องให้งานกิจกรรมนิสิต

หัวหน้าหน่วย พิจารณารายละเอียด ถูกต้อง
ดําเนินการจัดพิมพ์ และเสนอหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
พิจารณา(1 วัน)

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
พิจารณา (1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ลงนาม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ลงนาม

งานธุรการ กองกิจการนิสิต รับเรื่องคืน
และออกเลขที่กองกลาง ส่งคืนงานกิจกรรมนิสิต

งานกิจกรรมนิสิต แจ้งนิสิตรับหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งคืน
องค์กรกิจกรรมนิสิต

59
ขั้นตอนการเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาองค์กรนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต มีบันทึกแจ้งองค์กรนิสิต ให้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยแนบแบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต และกําหนดให้เสนอชื่อภายในกําหนด ( 1 วัน)
ส่งเรื่องให้งานธุรการ แจ้งองค์กรกิจกรรมนิสิต
องค์กรนิสิตเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์ม ส่งเรื่องที่งานธุรการ กองกิจการนิสิต

งานธุรการ ส่งเรื่องให้งานกิจกรรมนิสิต
งานกิจกรรมนิสิตรับเรื่อง รวบรวมและดําเนินการจัดพิมพ์เพื่อออกประกาศแต่งตั้ง (1 วัน)
หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต เสนอคําสั่งแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต พิจารณา (1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีฯพิจารณา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ เสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง

อธิการบดีลงนาม
งานธุรการ รับเอกสาร และออกเลขที่คําสั่งที่กองกลาง

งานธุรการ ส่งเรื่องคืนงานกิจกรรมนิสิต

งานกิจกรรมนิสิต ดําเนินการแจ้งเวียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมได้ทราบ (1 วัน)

60
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทําโครงการและงบประมาณฝ่ายกิจกรรมนิสติ
งานกิจกรรมนิสิต จัดทําบันทึกเสนออนุมัติจัดทําโครงการและงบประมาณ
พร้อมรายละเอียดโครงการ (1 วัน)
ธุรการ งานกิจกรรมนิสิต เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต พิจารณา
อนุมัติ (1 วัน)

หน่วยการเงินพิจารณาหมวดเงิน
(กันเงินก่อนเสมอ)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ
อนุมัติโครงการและงบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อนุมัติโครงการและงบประมาณ
งานธุรการ ส่งเรื่องคืนฝ่ายกิจกรรมนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ขออนุมัติเบิกเงินหรือยืมเงิน ประสานงานและจัดเตรียม สถานที่ ที่พัก อาหาร ติดต่อวิทยากร
จัดเตรียมเอกสารการสัมมนา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประเมินผล โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม แจ้งนัดหมายการเดินทาง ขออนุมัติให้
กลุ่มเป้าหมายเดินทางไปราชการ ประสานงานยานพาหนะ ( 2 สัปดาห์)

ดําเนินโครงการสัมมนา / ฝึกอบรมตามกําหนดการ จนเสร็จสิ้นโครงการ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฝ่ายกิจกรรมนิสิตดําเนินการ
ประเมินผลโครงการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม
โดยส่งผ่านหน่วยการเงิน กองกิจการนิสิต (1 สัปดาห์)

61
งานพัฒนานิสติ
การจัดทําโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต
เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ เขียนโครงการฝึกอบรม ( 2 วัน)
เสนอหน่วยการเงิน เพื่อกันเงินและเสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
พิจารณาอนุมัติ ( 1 วัน)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีอนุมัติโครงการและงบประมาณ ( 1 สัปดาห์)
งานธุรการ ส่งเรื่องคืนงานพัฒนานิสิต

ทําหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ
และใน http://nisit.kasetsart.org และดําเนินการยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการ ( 1 สัปดาห์)
ดําเนินการ ประสานงานและจัดเตรียม สถานที่ ที่พัก อาหาร ติดต่อวิทยากร จัดเตรียมเอกสารการ
สัมมนา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประเมินผล โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ขออนุมัติให้
กลุ่มเป้าหมายเดินทางไปราชการ รวบรวมรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม แจ้งนัดหมายการ
เดินทาง ติดต่อด้านยานพาหนะ ( 1 สัปดาห์)

ตรวจสอบจํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการใน http://nisit.kasetsart.org (1 วัน)
ดําเนินโครงการฝึกอบรมตามกําหนดการ และสคริปที่วางไว้
จนเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ (กรณีบรรยาย 4 ชั่วโมง) (กรณีฝึกปฏิบัติ 1-2 วัน)
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ดําเนินการประเมินผลโครงการและสรุปเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
( 3 วัน)
ดําเนินการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและส่งใบสําคัญการเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม โดยส่งผ่านงานการเงิน กองกิจการนิสิต
(3 วัน)

ดําเนินการจัดทําสรุปรายงานรูปเล่มหลังเสร็จสิ้นทุกโครงการ โดยแบ่งการจัดทําออกเป็น 4 ไตรมาสทุกปี
(1 สัปดาห์ )

62
งานวินัยนิสิต
ขั้นตอนการดําเนินการหน่วยเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันนิสิต
จัดทําแผนงานโครงการฝึกอบรม (โครงการละ 2 วัน)
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณส่งงานธุรการ
เพื่อกันเงินและเสนอผอ.กองกิจฯ (3 วัน)

กําหนดหน่วยชั่วโมงกิจกรรมและรหัสกิจกรรม
บันทึกข้อมูลโครงการในระบบทรานสคริปกิจกรรม (1 วัน)
เตรียมเอกสาร (1 วัน)
รับสมัครนิสิต (20 วัน)
ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม (1 วัน)
รวบรวมประเมินผลการจัดโครงการสรุปผลโครงการและ
สรุปค่าใช้จ่าย (4 วัน)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตลงนามรับทราบและส่งประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ (1 วัน)
รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน (3 วัน)
ส่งงานธุรการเพื่องานการเงินตรวจสอบและเสนอ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (4 วัน)
กองคลังดําเนินการตั้งเบิกเงินและออกเช็คหรือเงินสด(1 เดือน)
แจ้งการไปรับเช็คหรือเงินสด(1 วัน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนา
กายภาพ
ลงนามอนุมัติโครงการและงบประมาณ
(1 วัน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนา
กายภาพ
ลงนามอนุมัติเบิกเงินโครงการ
(1 วัน)
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ขั้นตอนการดําเนินการหน่วยส่งเสริมวินัยนิสิต

จัดทําแผนงานโครงการฝึกอบรม (โครงการละ 2 วัน)
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณส่งงานธุรการ
เพื่อกันเงินและเสนอผอ.กองกิจฯ (3 วัน)

กําหนดหน่วยชั่วโมงกิจกรรมและรหัสกิจกรรม
บันทึกข้อมูลโครงการในระบบทรานสคริปกิจกรรม (1วัน)
เตรียมเอกสาร (1 วัน)
รับสมัครนิสิต (20 วัน)
ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม (2 วัน)
รวบรวมประเมินผลการจัดโครงการสรุปผลโครงการและ
ค่าใช้จ่าย (4 วัน)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตลงนามรับทราบและส่งหน่วย
ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพอื่
ประชาสัมพันธ์ (1 วัน)
รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน
(3 วัน)
ส่งฝ่ายบริหารเพื่องานการเงินตรวจสอบและเสนอ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (4 วัน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ลงนามอนุมัติโครงการและงบประมาณ
(1 วัน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ลงนามอนุมัติเบิกเงินโครงการ
(1 วัน)

กองคลังดําเนินการตั้งเบิกเงินและออกเช็คหรือเงินสด (1 เดือน)
แจ้งการไปรับเช็คหรือเงินสด(1 วัน)

64
ขั้นตอนการดําเนินการงานสอบสวนวินัยนิสิต
1 คณะ/รปภ.
ส่งเรื่องการสอบสวน
(1 วัน)

4 กองกลางส่ง
คําสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน
(1 วัน)

7 กองกลางส่ง
คําสั่งลงโทษนิสิต
(1 วัน)

2 รับเอกสารคําร้อง
- รับเรื่องจากงานธุรการ (1 วัน)
- รับเรื่องเข้าฝ่ายวินัยนิสิตเพื่อดําเนินการ(1
วัน)
- เสนอรายชื่อกรรมการสอบสวนเพื่อ
แต่งตั้งพร้อมร่างคําสั่ง (2 วัน)
ส่งงานธุรการเพื่อเสนอผอ.กองกิจฯ (2 วัน)

5 รับคําสั่งจากงานธุรการ (1 วัน)
- ทําสําเนาและส่งคําสั่งแจ้งกรรมการ (2 วัน)
- ติดต่อประสานงานเพื่อนัดกรรมการประชุม (5 วัน)
- ทําหนังสือนัดสอบสวนนิสิตและส่งคณะ (2 วัน)
- ดําเนินการสอบสวนนิสิต (7 วัน)
- สรุปผลการสอบสวนเสนอมก. (1 วัน)
- ส่งให้กรรมการลงนาม (7 วัน)
- ร่างคําสั่งลงโทษพร้อมเสนอรายงานผล
การสอบสวนเพื่อเสนอผอ.กองกิจฯ (2 วัน)

8 รับคําสั่งลงโทษนิสิต (1 วัน)
- ทําสําเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและส่งงานธุรการ
เพื่อเสนอผอ.กองกิจฯลงนาม (1 วัน)
- แจ้งคณะ (1 วัน)

3 เสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตฯ พิจารณา
และเสนออธิการบดีลงนาม
(2 วัน)

6 เสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตฯ พิจารณา
และเสนออธิการบดีลงนาม
(2 วัน)
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งานแนะแนวและจัดหางาน
ขั้นตอนการจัดโครงการส่งเสริมการมีงานทําแก่นิสิตและบัณฑิต มก.
งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผูป้ ระกอบการ
กําหนดแนวทางและรายละเอียดการจัดงาน (5 วัน)
ทําหนังสือขออนุญาตกรมการจัดหางานในการจัดงาน (2วัน)
กรมการจัดหางานอนุญาตการจัดงาน (10 วัน)

ขออนุมัติมหาวิทยาลัยจัดโครงการพร้อมค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการ (2 วัน)
มหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบ (5วัน)
พิจารณาคัดเลือกภาคเอกชนร่วมจัดงาน (15 วัน)

งานบริการจัดหางานประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน (3 วัน)
งานบริการจัดหางานดําเนินการดังนี้
1. ออกหนังสือเชิญสถานประกอบการที่เคยร่วมงานเข้า
ร่วมงาน (2 วัน)
2. พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมงาน
(ในกรณีที่สถานประกอบการขอเข้าร่วมงาน) (2 วัน)
3. ขอใช้สถานที่ในการจัดงาน (1 วัน)
4. ประสานงานกับบริษัทเอกชนในการจัดงาน (1 วัน)
5. จัดประชาสัมพันธ์งาน อันได้แก่ ใบปลิว ป้ายผ้า ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ มก. แจ้งคณะ/ภาควิชา (5 วัน)
6. จัดส่งบัตรจอดรถ แจ้งบูธแก่สถานประกอบการ (2 วัน)
7. ประสานงานกับสถานประกอบการ (5 วัน)
8. จัดทําสูจิบัตร (5 วัน)
9. จัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อแจกนิสิตในวันงาน (1 วัน)
10. ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการด้านอาหารแก่
สถานประกอบการ (2 วัน)

งานบริการจัดหางานดําเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนสถานประกอบการ (2 วัน)
2. อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่/สวัสดิการด้านอาหาร
เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ (2 วัน)
3. แจกสูจิบัตร
4. แจกแบบสอบถามนิสิต (2 วัน)

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ (1 วัน)
ประชุมหารือและมอบหมายงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบผู้ประกอบการ (1วัน)
ออกหนังสือเชิญประธานในพิธีเปิดและแขกรับเชิญในงาน (1 วัน)
จัดเตรียมกําหนดการในพิธีเปิด (2 วัน)
จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับภาคเอกชนที่ร่วมจัดงาน (1 วัน)
งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยพบผู้ประกอบการ

สรุปประเมินผล (5 วัน)
ติดตามรายงานผลการรับนิสิตของสถานประกอบการ
(7 เดือน)
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หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

จัดทําฐานข้อมูลนิสิตปัจจุบัน

ประสานงานสํานักทะเบียนฯ
เพื่อขอข้อมูลนิสิตชั้นปีที่ 1-4
ในการจัดทําฐานข้อมูลนิสิต
ปัจจุบัน (7 วัน)

รวบรวมข้อมูลนิสติ ชั้นปีที่ 1-4
จัดทําฐานข้อมูลนิสิตปัจจุบัน (7 วัน)

จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประสานงานกองแผนงาน
เพื่อขอข้อมูลนิสิตในการ
จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า
(7 วัน)

ประสานงานคณะเพื่อขอ
ข้อมูลนิสิตในการจัดทํา
ฐานข้อมูลนิสิตเก่า
(7 วัน)

รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าจัดให้เป็น
หมวดหมูส่ ะดวกในการสืบค้น (5 วัน)

จัดทําเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน
ทุนการศึกษาและผลงานดีเด่นของศิษย์เก่า รวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ของศิษย์เก่าให้เป็นหมวดหมู่และ
สามารถสืบค้นได้ (15 วัน)

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิษย์เก่า (3 วัน)

จัดโครงการที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า (1 วัน)

สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและ
กิจกรรมที่ศิษย์เก่าดําเนินงาน (7 วัน)
ดูแลและปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจบัน (7 วัน)
สืบค้นข้อมูล สาระความรู้ที่มีประโยชน์
ต่อศิษย์เก่าเข้าเว็บไซต์ (7 วัน)

66
ขั้นตอนการดําเนินงานทุนการศึกษา
การขอรับทุน “ประเภทดอกผล”
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (2)
นิสิตขอรับใบสมัครทุนการศึกษา
ที่หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (1 วัน)
นิสิตส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน (1 วัน)
ตรวจสอบหลักฐานใบสมัครขอรับทุน (1 วัน)
ตรวจสอบดอกเบี้ยที่ได้รับจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)
ขออนุมัติจัดสรรดอกเบี้ยทุนการศึกษา (3 วัน)

แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา (1 วัน)

ประกาศนัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (3 วัน)

นิสิตเข้าสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่
คณะกรรมการฯ กําหนด (1 วัน)
ประกาศผลการพิจารณาสัมภาษณ์ทนุ (2 วัน)
นิสิตที่ได้รบั ทุนรายงานตัวเข้ารับทุนทีห่ น่วยทุนการศึกษา (1 วัน)
ปฐมนิเทศนิสิตรับทุน (2 ชม.)

67
ขั้นตอนการดําเนินงานทุนการศึกษา
การขอรับทุน “ประเภทจ่ายขาด”
สกอ., มูลนิธ,ิ ห้างร้าน, บริษทั , สมาคม
ส่งประกาศรับสมัครทุนการศึกษามาเพื่อดําเนินการ
กองกิจการนิสติ คัดเลือกใบสมัคร
ที่นิสิตสมัครไว้ (3)

ส่งใบสมัครขอรับทุนไปยังคณะ, วิทยาเขตต่าง ๆ
เพื่อคัดเลือกในเบื้องต้น (1 วัน)
คณะ/วิทยาเขตรวบรวมใบสมัครส่งมายัง
กองกิจการนิสิต (ภายในรายละเอียดทีก่ ําหนด)
กองกิจการนิสติ ตรวจสอบหลักฐาน
ใบสมัครและคัดเลือกนิสิต (3 วัน)

ดําเนินการคัดเลือกนิสิตในเบือ้ งต้นส่งยังมูลนิธิ, ห้างร้าน, บริษทั (1 วัน)
สกอ., มูลนิธ,ิ ห้างร้าน, บริษทั แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิต
ที่ได้รับทุน (ขึน้ อยู่กบั หน่วยงานแจ้งกลับมา)
นิสิตที่ได้รบั ทุนรายงานตัวทีห่ น่วยทุนการศึกษา (2 วัน)
นํานิสิตไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
(ประมาณครึ่งชั่วโมง)

รับเช็คจากเจ้าของทุน

นําเช็คเข้าบัญชีพักทุนการศึกษาและขออนุมัติ
ถอนและโอนเงินเข้าบัญชีทุนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อเบิกจ่ายให้นิสิต (1 เดือน)

68
ขั้นตอนการขอรับทุนประเภททุนช่วยเหลือนิสิต
ประสบภัย/ภาวะวิกฤต
นิสิตทีป่ ระสบภัยยืน่ คําร้องผ่านคณะมายังกองกิจการนิสิต
งานทุนการศึกษา ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการตามมหาวิทยาลัยอนุมัติ
หมายเหตุ: ทุกขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
กรณีมอบเช็ค/ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน/โอนเงินทุนเข้าบัญชีให้นิสิตโดยตรง
เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของทุนการศึกษา สกอ.,
มูลนิธิ, ห้างร้าน, บริษัท เรียบร้อยแล้ว จะดําเนินการดังนี้
แจ้งนิสิตที่ได้รบั ทุนมาติดต่อที่งานทุนการศึกษา
(1 วัน)
นิสิตกรอกเอกสารใบสําคัญรับเงินทุนการศึกษา
(1 วัน)
ตอบขอบคุณและส่งใบสําคัญรับคืนเจ้าของทุน/สกอ.,มูลนิธิ, ห้างร้าน, บริษัท
(1 วัน)

69
ขั้นตอนการดําเนินงานทุนการศึกษา
ในกรณีที่เจ้าของทุนโอนเงินเข้าบัญชี
ของมหาวิทยาลัย
หน่วยทุนการศึกษาขอตรวจสอบ
ยอดเงินที่กองคลัง (1 วัน)

ในกรณีที่เจ้าของทุนมอบเช็ค/เงินสด
ผ่านหน่วยทุนการศึกษา
นําเช็ค/เงินสด นําฝากเข้าบัญชีพักทุนการศึกษาของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประเภทจ่ายขาด (1 วัน)

ขออนุมัติถอนเงินจากบัญชีของมหาวิทยาลัยและโอนเข้าบัญชีพักทุนการศึกษา
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. โดยระบุประเภทของทุนการศึกษา (1 วัน)
กองคลังส่งใบเสร็จกลับยังหน่วยทุนเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน
(ระยะเวลาขึน้ อยู่กับหน่วยงาน
หน่วยทุนการศึกษาแจ้งนิสิตให้ดําเนินการเบิกจ่าย
เงินทุนการศึกษา (1 วัน)

หน่วยทุนการศึกษาส่งใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือขอบคุณยังเจ้าของทุน (1 วัน)

หมายเหตุ: ในกรณีเจ้าของทุนมอบเงินสดเกิน 10,000 บาทขึน้ ไป กองคลังขอให้หน่วยทุนนําเงินฝาก
ยังบัญชีมหาวิทยาลัยก่อนทําเรื่องนําฝากเงิน

70
ขั้นตอนการดําเนินงานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมพิ ล”
ขอให้คณะและวิทยาเขต ดําเนินการคัดเลือกนิสิตคณะละ 5 คน
ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยทุนภูมิพล พ.ศ. 2545 กําหนด
(1 วัน)
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนภูมิพล พิจารณาและเสนอ
ขอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (1 วัน)
ขออนุมัติเงินทุนและจัดทําประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รบั ทุน
พระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล (1 วัน)
ขออนุมัติจัดโครงการพิธี
พระราชทานรางวัลเรียนดี
ในทุนภูมิพล (1 วัน)

แจ้งคณะและวิทยาเขตนํานิสิต
เข้าพิธีพระราชทานรางวัลเรียนดี
ในทุนภูมิพล (1 วัน)

ประสานงานเกี่ยวกับ
เชิญผู้บริหาร จองห้อง
ประชุม เตรียมอุปกรณ์
ในพิธี ฯลฯ (1 วัน)
นิสิตเข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดี
ทุนภูมิพลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
(1 วัน)
ส่งสรุปผลการจัดโครงการพิธีพระราชทาน
รางวัลเรียนดีในทุนภูมิพล (1 วัน)

ขออนุมัติจ่ายเงินทุนรางวัลเรียนดี
(1 วัน)

โอนเงินทุนรางวัล
เรียนดีให้วทิ ยาเขต
กพส., ศรช. และ
ฉกส. (1 วัน)

นิสิตบางเขนนําใบถอน
ไปเบิกเงินทุนทีส่ หกรณ์ฯ
ออมทรัพย์ มก.
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน)

71
ขั้นตอนการดําเนินงานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ขอให้คณะและวิทยาเขต ดําเนินการคัดเลือกนิสิตคณะละ 1 คน
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารทุน “ทุนฉลองสมโภช
พระจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปงั กร” (1 วัน)
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับได้ทนุ ฯ สัมภาษณ์นิสิต
จากทุกคณะและทุกวิทยาเขต จํานวน 29 คน (3 วัน)
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนฯ พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ผู้สมควรได้รับทุน จํานวน 7 คน (1 วัน)
ขออนุมัติเงินทุนและจัดทําประกาศรายชื่อนิสิตผู้รบั ทุน
ที่ผ่านการคัดเลือกใหม่ และนิสิตที่ได้รบั ทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (1 วัน)

เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้นิสิตเป็นรายเดือน
เดือนละ 3,000 บาท ตลอดจนกว่านิสิตจะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
หมายเหตุ: กรณีต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับ
ทุนฯ จะดําเนินการตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตเฉพาะราย

72
ขั้นตอนพิธมี อบทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะกําหนดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ประมาณสัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน ของทุกปี โดยจะดําเนินการดังนี้
กําหนดวันพิธมี อบทุนการศึกษาเสนอ
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ (1 วัน)
แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบทุนการศึกษา
(1 วัน)
ทําหนังสือเรียนเชิญเจ้าของทุน/ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
(3 วัน)
ประสานงานเกี่ยวกับห้องประชุม อุปกรณ์พิธีมอบทุนต่าง ๆ
(1 วัน)
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุน รวมถึงจัดทําของที่ระลึก
สําหรับเจ้าของทุน (1 วัน)
ประสานงานคณะ/วิทยาเขตที่นสิ ิตได้รับทุน
(1 วัน)
นัดหมายนิสิตที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธี
(1 วัน)

73
ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา (สําหรับนิสิต)
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์ทนุ เรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ได้รบั
ทุนการศึกษา ตามประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตกรอกแบบฟอร์มการเบิกจ่ายที่หน่วยทุนการศึกษา
(5 นาที)
หน่วยทุนการศึกษาเขียนถอนเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
ตามจํานวนเงินที่ได้รบั อนุมัติ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตหรือหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
หรืองาน ลงนามอนุมัติ (2 วัน)
นิสิตนําใบถอนไปเบิกเงินทุนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)
เมื่อเบิกถอนเงินทุนเรียบร้อยแล้ว นําส่งสําเนาใบถอนเงิน
มาคืนยังหน่วยทุนการศึกษา (5 นาที)

ลงบัญชีรายการถอนเงินเพื่อยืนยัน
การรับเงินทุนการศึกษา (5 นาที)

หมายเหตุ: - การเบิกจ่ายเงินทุน ให้แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ หรือตามที่มีการระบุเป็นอย่างอื่น
- กรณีจะขอเบิกเกินกว่าที่กําหนด ให้นิสิตเขียนคําร้องขอ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดําเนินการ
ต่อไปได้

74
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลนิสิตทุนการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษาเพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเป็นนิสิตทุนการศึกษา
ติดตามนิสิตส่งรายงานการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน
ในภาคการศึกษาปัจจุบนั
ติดตามนิสิตส่งรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษา
ที่ผ่านมา
ติดตามนิสิตส่งรายงานค่าใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
(กรณีได้รับทุนต่อเนื่อง)
หน่วยทุนการศึกษาส่งรายงานผลการเรียนและรายงาน
ค่าใช้จ่ายให้เจ้าของทุนทราบ

หมายเหตุ: นิสิตส่งตารางเรียน รายงานการลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา

75
ขั้นตอนการให้บริการแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา (ในรูปแบบการจัดโครงการ)
แบบทดสอบเชิงจิตวิทยา
รับสมัครนิสิต

นิสิตสนใจเข้ารับบริการทดสอบเชิงจิตวิทยา
(บริการรายบุคคล และบริการเป็นกลุ่ม)

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เพื่อให้นิสิตที่สนใจรับบริการ

คณะส่งนิสิต
มารับบริการ

กําหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อทําแบบทดสอบ
ประมวลผลและแปลความหมายแบบทดสอบ

นิสิตทราบผล พร้อมรับคําแนะนํา
เพื่อการพัฒนาตนเอง

รายงานผลการแปลแบบทดสอบ
ผ่านทางคณะ

เก็บรวบรวมข้อมูลการรับบริการแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาของนิสิต

นัดหมายนิสิต
เพื่อให้บริการด้านการให้คําปรึกษารายบุคคล
หรือให้คําปรึกษากลุ่ม

จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิต

76
ขั้นตอนแบบทดสอบคัดกรองเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตชั้นปีที่ 1
นิสิตชัน้ ปีที่ 1 ทําแบบทดสอบคัดกรอง
ประมวลผลและแปลความหมายแบบทดสอบ

นิสิตที่มีสภาวะสุขภาพจิตปกติ

นิสิตที่มีแนวโน้มมีปัญหาด้านสุขภาพจิต
นิสิตทําแบบทดสอบเฉพาะด้าน

นัดหมายนิสิตเพื่อให้บริการ
ด้านการให้คําปรึกษารายบุคคล
หรือให้คําปรึกษากลุ่ม
จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิต

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์

77
ขั้นตอนการให้บริการการให้คําปรึกษา
การให้คําปรึกษากลุ่ม
ที่มาของผู้ขอรับบริการให้คําปรึกษากลุ่ม
- นิสิตมีความสามารถสนใจขอเข้ารับคําปรึกษาด้วยตนเอง
- คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ติดต่อ
นัดหมายวันเวลาในการขอรับคําปรึกษา
กระบวนการให้คําปรึกษา

นัดหมายการให้
คําปรึกษาครัง้ ต่อไป

ยุติการให้คําปรึกษาและ
ประเมินผลการปรึกษา

การทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา

ให้คําปรึกษา
รายบุคคล

ในกรณีที่พบว่านิสิตในกลุ่มมีปัญหา
ทางสุขภาพจิต จะทําการประสาน
ทําความเข้าใจกับผูป้ กครอง อาจารย์
ที่ปรึกษาและติดต่อ นัดหมายแพทย์
เพื่อทําการส่งต่อ

ติดตามผลและบันทึกข้อมูลจัดเก็บใน
แฟ้มประวัติผู้มารับบริการให้คําปรึกษา
ให้คําปรึกษารายบุคคล

ติดตามผลการรักษาทางการแพทย์ของนิสติ
รายงานผลการรักษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

78
ขั้นตอนการให้บริการด้านการให้คําปรึกษา
การให้คําปรึกษารายบุคคล

ที่มาของนิสิตที่มาขอรับบริการ
- นิสิตขอเข้ารับคําปรึกษาด้วยตนเอง
- อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองเป็นผูต้ ิดต่อ
นัดหมายวันเวลาในการขอรับคําปรึกษา
กระบวนการให้คําปรึกษา

ยุติการให้คําปรึกษา

การทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา

นัดหมายการให้คําปรึกษาครั้งต่อไป

ในกรณีที่นสิ ิตมีปัญหาทางสุขภาพจิต
ศูนย์ฯ จะประสานทําความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ติดต่อนัดหมายแพทย์ เพื่อทําการ
ส่งต่อ

ติดตามผลและบันทึกข้อมูลจัดเก็บใน
แฟ้มประวัติผู้มารับบริการให้คําปรึกษา
ให้คําปรึกษารายบุคคล

ติดตามผลการรักษาทางการแพทย์ของนิสติ
รายงานผลการรักษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

79
ขั้นตอนการดําเนินการงานบริการจัดหางาน
การให้คําปรึกษาในการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน

การให้บริการด้านข่าวสารตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ

กําหนดโครงการและหัวข้อฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั ของ
ในประเทศและต่างประเทศ
ขออนุมัติจัดทําโครงการและงบประมาณ
ประสานงานวิทยากร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ

ประสานงานงานฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทํา
ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่นิสิต/คณะ
และวิทยาเขต ผ่านระบบ E-mail ที่นิสิต/
ผู้ประสานงานคณะใช้อยู่

นิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ
จัดโครงการ/ประเมินผลโครงการ

สถานประกอบการจัดส่งตําแหน่งงานว่าง
งานพิเศษ ข่าวการฝึกงาน
คัดกรองตําแหน่งงานวางเพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมแก่นสิ ิต
ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ตําแหน่งงานวาง
งานพิเศษ และข่าว
การฝึกงาน

ประสานงาน งานฐานข้อมูล
เพื่อการมีงานทํา ประชาสัมพันธ์ให้แก่นสิ ิต/คณะและ
วิทยาเขตผ่านระบบ E-mail
ที่นสิ ิต/ผูป้ ระสานงานคณะ
ใช้อยู่

นิสิต/คณะ วิทยาเขต
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร
นิสิตสมัครงานด้วยตนเองหรือรับใบสมัครที่
งานบริการจัดหางาน/กรณีงานพิเศษ/ฝึกงาน
จะดําเนินรับสมัครและคัดเลือกนิสิตตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและประสานงาน
กับสถานประกอบการเพื่อดําเนินการต่อไป
จัดส่งใบสมัครงานทีน่ ิสิตกรอกเรียบร้อยแล้ว
คืนยังสถานประกอบการเพื่อดําเนินการต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานแก่มหาวิทยาลัย

80
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยบริการนิสิตพิการ
รวบรวมข้อมูลนิสิตที่มีความบกพร่อง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งไปยังคณะเพื่อสํารวจ
และติดตามนิสิต

แจ้งไปยังทุกวิทยาเขตเพื่อ
สํารวจและติดตามนิสิต

ให้ข้อมูลการให้บริการ/แจ้งเรื่องเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตพิการ
พร้อมทั้งสอบถามนิสิตถึงความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือและ
การขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสติ พิการ

กรณีนสิ ิตขอรับ
ความช่วยเหลือ

กรอกแบบฟอร์ม
ประวัตินสิ ิตพิการ

นิสิตขอรับความช่วยเหลือ
ด้านการเรียน
ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารย์ผู้สอน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจ
และให้ความช่วยเหลือแก่นสิ ติ

กรณีนสิ ิตไม่ขอรับ
การช่วยเหลือ

นิสิตขอรบเงินอุดหนุน
การศึกษาสําหรับนิสิตพิการ

กรอกแบบฟอร์มยืนยันการ
ไม่ขอรับความช่วยเหลือ

ส่งหลักฐานและกรอกแบบฟอร์มแสดงความ
จํานงเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับ
นิสิตพิการ
ทําเรื่องเบิกจ่ายเงินแก่นิสิต
สํารวจซ้ําทุกภาคการศึกษา ติดตามผลและ
จัดทําเป็นรายงานประจําปี

81
งานบริการและสวัสดิการนิสิต
ขั้นตอนการดําเนินการงานหอพัก
ติดต่อ
- สมัครเข้าอยู่หอพัก
- กรณีเรียกพบนิสิต
- ส่งคําร้องทั่วไป
- เรื่องอื่น ๆ
(ภายใน 30 นาที)

นิสิตหญิง

ผช.หนง.หญิง

การชําระค่าธรรมเนียม
- ค่าหอพัก
- ค่าพักค้าง
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(ภายใน 15 นาที)

นิสิตชาย

กรอกแบบฟอร์ม

ผช.หนง.ชาย

เจ้าหน้าที่
หน่วยหอพัก

หัวหน้าหน่วยหอพัก

ชําระเงิน
ห้องการเงิน ชั้น 2

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต

เจ้าหน้าที่
หน่วยหอพัก
ลงเลขที่ใบเสร็จ

- ตรวจสอบรายชื่อ
นิสิต
- ทําบัตรหอพัก
(ภายใน 30 นาที)

เจ้าหน้าที่
งานหอพัก

การขอใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า
(ภายใน 15 นาที)

กรอกแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่
หน่วยหอพัก

ชําระเงิน
ห้องการเงิน
ชั้น 2
เจ้าหน้าที่
หน่วยหอพัก
ลงเลขที่ใบเสร็จ

82
ขั้นตอนการดําเนินการงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ

นิสิตผู้ประสบภัย

นิสิตขอความอนุเคราะห์
เบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม

นิสิตเสียชีวิต

นิสิตกรอกใบคําร้องทั่วไป

คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาอนุมัติ

นิสิตกรอก
แบบใบเบิกเงินช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่
ตรวจเอกสารและลงนาม

ผอ.กองกิจการนิสิต
ลงนามอนุมัติเบิกจ่าย

นิสิตกรอก
แบบใบเบิกเงินช่วยเหลือ

(1 เดือน)

ผู้ปกครองกรอก
แบบใบเบิกเงินช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่
ตรวจเอกสารและลงนาม

เจ้าหน้าที่
ตรวจเอกสารและลงนาม

ผอ.กองกิจการนิสิต
ลงนามอนุมัติเบิกจ่าย

ผอ.กองกิจการนิสิต
เสนอรองอธิการบดีลงนาม
(1 วัน)
รองอธิการบดี
ลงนามอนุมัติเบิกจ่าย
(1 วัน)

นิสิตรับเงินช่วยเหลือ
และลงชื่อในสมุดเบิกเงิน

นิสิตรับเงินช่วยเหลือ
และลงชื่อในสมุดเบิกเงิน

(30 นาที)

(30 นาที)

ผู้ปกครองรับเงินช่วยเหลือ
และลงชื่อในสมุดเบิกเงิน

83
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
(เดือนพฤศจิกายน)
นิสิตที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารหรือ
เรียนไม่จบนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 (ใช้เวลาดําเนินการ 4 สัปดาห์)

ต้องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เตรียมเอกสาร
ดังนี้ เสนอที่หน่วยวิชาทหาร
สด. 9 (สําเนา)
สด. 35 (สําเนา)
สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
สําเนาทะเบียนบ้าน
(พิมพ์รายชื่อและตรวจสอบเอกสารใช้เวลา 1 สัปดาห์)

หน่วยวิชาทหารเสนอเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่นิสิตสังกัด ต่อหัวหน้า
งานบริการและสวัสดิการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
เสนอรองอธิการบดีลงนาม
(ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทําการ)

งานธุรการ ส่งเรื่องคืนให้
หน่วยวิชาทหาร (ใช้เวลา 1 วัน)

หน่วยวิชาทหาร ส่งเรื่องไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ใช้เวลา 1 วัน)

84
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
(เดือนกรกฎาคม)
หน่วยวิชาทหาร สํารวจและตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี – โท หรืออายุเกิน 25 ปี บริบูรณ์ จากหนังสือสูจิบัตร
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประสานกับสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (ใช้เวลาดําเนินการ 3 สัปดาห์)
หน่วยวิชาทหารเสนอเรื่องขอถอนผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารต่อหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
(ใช้เวลาพิมพ์รายชื่อและตรวจทานเอกสาร 2 สัปดาห์)
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
(ใช้เวลา 1 วัน)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีลงนาม
(ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทําการ )
งานธุรการส่งเรื่องคืนให้หน่วยวิชาทหาร (ใช้เวลา 1 วัน)
หน่วยวิชาทหารส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่นิสิตสังกัด
(ใช้เวลา 1 วัน)

85
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
(ช่วงรับสมัครเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน)
นิสิตที่ต้องการเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

นิสิตที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารอยู่แล้ว
โอนย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น

กรอกใบรายงานตัว รด.2
นักศึกษาวิชาทหารขอใบรับรองการฝึก
จากศูนย์ฝึก เพื่อประกอบการสมัคร
ลงชื่อในบัญชีนักศึกษาวิชาทหารที่หน่วยวิชาทหาร
งานบริการและสวัสดิการนิสิต (ใช้เวลาดําเนินการ
ลงชื่อ พิมพ์รายชื่อและตรวจเอกสาร 4 สัปดาห์)

กรอกใบรายงานตัว รด.3

หน่วยวิชาทหารนําใบรายงานตัว รด.2, รด.3
เสนอหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต (1 วัน)

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต เสนอ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตเสนอ
รองอธิการบดีลงนาม (ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทําการ)

นักศึกษาวิชาทหารนําใบรายงานตัว
รด.2, รด.3 ไปรายงานตัวที่ศูนย์ฝึก

งานธุรการส่งเรื่องให้หน่วยวิชาทหาร
งานบริการและสวัสดิการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)
หน่วยวิชาทหารนําบัญชีรายชื่อแต่ละชั้นปี ๆ ละ 5 ชุด ส่งไปยังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ก่อนวันรายงานตัว 5 วัน (ใช้เวลา 1 วัน)

86
ขั้นตอนการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
(ช่วงเดือนกันยายน)
นิสิตที่เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 – 3 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อลงชื่อ
ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ใช้เวลาดําเนินการ 3 สัปดาห์)

นําเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อแนบประกอบการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- สด. 9 พร้อมตัวจริง
- ทะเบียนบ้าน
ถ่ายเอกสารจํานวน 4 ชุด
(พิมพ์รายชื่อและตรวจทานเอกสาร ใช้เวลา 2 สัปดาห์)

หน่วยวิชาทหารเสนอเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร เสนอต่อกระทรวงกลาโหม
และหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง ต่อหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิตเสนอ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตเสนอ
รองอธิการบดีลงนาม (ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทําการ)

งานธุรการส่งเรื่องให้หน่วยวิชาทหาร
งานบริการและสวัสดิการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)

หน่วยวิชาทหารส่งเรื่องไปกระทรวงกลาโหม
และหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง (ใช้เวลา 1 วัน)

87
ขั้นตอนการขอผ่อนผันระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
(เดือนมกราคม-กันยายน)
นิสิตที่เรียนวิชาทหารที่จบชั้นปีที่ 3 ถูกหมายเรียกฝึกวิชาทหารขณะกําลัง
ศึกษา ประสงค์ขอผ่อนผันระดมพล โดยไปติดต่อที่งานวิชาทหาร และลง
ชื่อในบัญชี แบบ สด.45
เอกสารที่นักศึกษาวิชาทหาร ต้องนํามาประกอบคือ
สด. 8 (สําเนา)
สําเนาหมายเรียกระดมพล
หน่วยวิชาทหารเสนอเรื่องขอผ่อนผันระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ไปกระทรวงกลาโหม ต่อหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
(ใช้เวลา 1 วัน)
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีลงนาม
(ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทําการ)
งานธุรการ ส่งเรื่องคืนหน่วยวิชาทหาร (ใช้เวลา 1 วัน)
หน่วยวิชาทหาร ส่งเรื่องไปยังกระทรวงกลาโหม (ใช้เวลา 1 วัน)

88
ขั้นตอนการรอรับสิทธินกั ศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีที่ 2-5
(เดือนกรกฎาคม)
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 5 ที่ไม่สามารถเรียนวิชาทหารประสงค์
ขอรอรับสิทธิเพื่อเรียนวิชาทหารในปีถัดไป ลงชื่อในบัญชีเพื่อขอรอรับ
สิทธิที่งานวิชาทหาร (ใช้เวลาดําเนินการ 3 สัปดาห์)
เอกสารที่นักศึกษาวิชาทหารจะต้องนํามา
-ใบรับรองการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ขอได้ที่ศูนย์ฝึก)
(ใช้เวลาพิมพ์รายชื่อและตรวจเอกสาร 1 สัปดาห์)
หน่วยวิชาทหารเสนอเรื่องรอรับสิทธิ ถึงหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
ต่อหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (ใช้เวลา 1 วัน)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีลงนาม
(ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทําการ)
งานธุรการส่งเรื่องให้หน่วยวิชาทหาร (ใช้เวลา 1 วัน)
หน่วยวิชาทหาร ส่งเรื่องไปยังหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
(ใช้เวลา 1 วัน)
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ขั้นตอนการดําเนินงานอาคารและสถานที่

การรับหนังสือ

การแจ้งซ่อม
นิสิตชาย

นิสิตหญิง

แม่บ้าน/เจ้าหน้าทีง่ านอาคารและสถานที่
ใช้เวลา 5 นาที
ผช.หน่วยอาคารและสถานที่
ใช้เวลา 5 นาที

หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่
ใช้เวลา 5 นาที
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
ใช้เวลา 5 นาที

หน่วยพัสดุ
ใช้เวลา 5 นาที

นิสิต/ บุคคลภายนอกขอใช้สถานที่
ใช้เวลา 5 นาที
ธุรการ งานอาคารและสถานที่
ใช้เวลา 5 นาที
หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่
ใช้เวลา 5 นาที

เรื่องของนิสิตส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการฯอนุมัติ
ใช้เวลา 5 นาที

ผช.หัวหน้าหน่วยฯ
ดําเนินการดูแลตรวจสอบ
ใช้เวลา 5 นาที

หัวหน้าฝ่ายบริการฯ
ใช้เวลา 5 นาที

ผอ.กองกิจการนิสิต
ใช้เวลา 10 นาที

เรื่องของบุคคลภายนอก
ส่งรองอธิการบดีฝ่ายฯ อนุมัติ
ใช้เวลา 20 นาที
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ขั้นตอนการปฏิบัตหิ น้าทีง่ านรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต

นิสิตหอพัก/บุคลากร แจ้งเหตุการณ์
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ
หน่วยหน่วยที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าหน่วยหอพัก
หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ
หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต

91
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
การขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

นิสิตตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรของตนเอง เมื่อเข้าร่วมครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

นิสิตขอรับแบบฟอร์มใบคําร้องที่ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
หรือ Download จาก http://newgrad.sa.ku.ac.th

จ่ายเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่หน่วยการเงิน กองกิจการนิสิต

ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ใน http://nisit.kasetsart.org และจัดพิมพ์
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร(1 วัน)

เสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต ลงนามในหนังสือ (1 วัน)

นิสิตรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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การเทียบค่าประสบการณ์กจิ กรรมเสริมหลักสูตร

องค์กรนิสิต

คณะ / หน่วยงาน

เสนอโครงการมาเทียบค่าฯ ที่ศูนย์
ประสานงานฯ พร้อมกําหนดการ

เสนอโครงการมาเทียบค่าฯ ที่ศูนย์
ประสานงานฯ พร้อมกําหนดการ

กําหนดรหัส เทียบค่าฯ และบันทึกโครงการ
โดยศูนย์ประสานงานฯ และส่งโครงการคืน
นิสิต(2 วัน)

เทียบค่าฯ โดยศูนย์ประสานงานฯ และส่ง
โครงการคืนคณะ/หน่วยงาน(2 วัน)

จัดโครงการตามกําหนดการ

93
การเทียบโอนประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวบรวมเอกสารประกาศ คําสั่ง ค่านิยมที่ดีของนิสิต แต่งตั้งประธานชมรม สโมสรนิสิตในแต่ละปี
(3 วัน)

ออกรหัสกิจกรรมและบันทึกโครงการใน http://nisit.kasetsart.org
(2 วัน)

การบันทึกและการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จัดโครงการตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่กิจกรรมมหาวิทยาลัย
โดยให้คณะ หน่วยงาน เป็นผู้จัดเก็บรหัสประจําตัวนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

เปิดโครงการและกําหนดรหัสกิจกรรมใน http://nisit.kasetsart.org

คณะ หน่วยงานจัดส่งรหัสประจําตัวนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มาที่ศูนย์ประสานงานฯ

บันทึกข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ (ใช้เวลา 3 วัน)

94
การจัดทําโครงการสัมมนา / ฝึกอบรม
เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ ศูนย์ประสานงานฯ เขียนโครงการสัมมนา / ฝึกอบรม ( 2 วัน)

หัวหน้าศูนย์ฯ เสนอหน่วยการเงิน เพื่อกันเงินและเสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
พิจารณาอนุมัติ ( 1 วัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอรองอธิการบดีอนุมัติโครงการและงบประมาณ ( 1 สัปดาห์)

งานธุรการ ส่งเรื่องคืนศูนย์ประสานงานฯ

ศูนย์ประสานงานฯ ทําหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
และดําเนินการยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการ ( 1 สัปดาห์)

ศูนย์ประสานงานฯ ดําเนินการ ประสานงานและจัดเตรียม สถานที่ ที่พัก อาหาร ติดต่อวิทยากร
จัดเตรียมเอกสารการสัมมนา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประเมินผล โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ขออนุมัติให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางไปราชการ รวบรวมรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม แจ้งนัด
หมายการเดินทาง ติดต่อด้านยานพาหนะ ( 1 สัปดาห์)

กลุ่มเป้าหมายตอบรับการเข้าร่วมโครงการมาที่ศูนย์ประสานงานฯ ตามเวลาที่กําหนด
ดําเนินโครงการสัมมนา / ฝึกอบรมตามกําหนดการ และสคริปส์ที่วางไว้
จนเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ดําเนินการประเมินผลโครงการและสรุปจัดทําเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
( 2 สัปดาห์)

ดําเนินการส่งใบสําคัญการเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม โดยส่งผ่านหน่วยการเงิน กองกิจการนิสิต
(3 วัน)
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งานอาคารเทพศาสตร์สถิตย์
การขอใช้อาคาร
นิสิตรับแบบฟอร์มการขอใช้อาคาร ได้ที่งานอาคาร
เทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนาม

นิสิตยื่นแบบขอใช้อาคารฯ กับเจ้าหน้าที่อาคาร
เทพศาสตร์สถิตย์ เพื่อตรวจสอบการใช้อาคาร

เจ้าหน้าที่อาคาร เสนอผู้จัดการอาคารเทพศาสตร์
สถิตย์ อนุมัติการใช้(1 วัน)

บุคคลภายนอกยื่นหนังสือที่งานอาคาร
เทพศาสตร์สถิตย์

เจ้าหน้าที่อาคารตรวจสอบ กฎระเบียบ
ค่าธรรมเนียมการใช้ และเสนอผู้จัดการ
อาคาร พิจารณา(ครึ่งวัน)

ผู้จัดการอาคารฯ เสนอ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต พิจารณา
อนุมติ(ครึ่งวัน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เสนอ
รองอธิการบดี อนุมติ(ครึ่งวัน)

รองอธิการบดี อนุมัติ(1 วัน)

96
การขอยืมครุภณ
ั ฑ์

นิสิตรับแบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ ได้ที่งานอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม

นิสิตยื่นแบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ กับเจ้าหน้าที่อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เพื่อตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่อาคาร เสนอผู้จัดการอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ อนุมัติการใช้ (ใช้เวลา 1 วัน)

นิสิตรับครุภัณฑ์ไปใช้ตามกําหนด

นิสิตส่งคืนครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ และจัดเก็บ

