รายงานประจําป 2551
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คํานํา
กองกิ จการนิ สิ ต ได จั ดทํา รายงานประจํา ป 2551 เพื่ อนํา เสนอผลการดํา เนิ นงานของ
กองกิจการนิสิต ทั้งดานการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดบริการนิสิต การสงเสริมกิจกรรมนิสิต
การพัฒนานิสิต ตลอดจนการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในรอบปงบประมาณ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551
นอกจากนี้ไดมีการสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงาน เสนอจุดแข็ง จุดออน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป จึงหวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
ประจําปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอทานผูสนใจตามสมควร

(นายประหยัด สุตเศวต)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
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สารจากผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
นายประหยัด สุตเศวต

กองกิจการนิสิตเปนหนวยงานที่ดําเนินภารกิจดานการจัดบริการและสวัสดิการ
ให แก นิ สิ ต โดยมุ ง เน นการจั ดบริ ก ารเพื่ อให นิ สิ ตได รั บ ความสะดวกและบริ ก ารที่ ดี ส ง เสริ ม
กิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออํานวยตอการสรางเสริมประสบการณการเรียนรูแกนิสิต สรางโอกาสและ
แรงจูงใจใหนิสิตสนใจการเขารวมกิจกรรม และเกิดการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรกิจกรรม
ตลอดจนการจัดโครงการพัฒนานิสิต เพื่อตอบสนองตอทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
ในรอบปที่ผานมา กองกิจการนิสิตมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในดานตางๆ ตลอดจนมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงานภายใน โดยจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดตั้งศูนยบริการนิสิตพิการเพื่อรองรับการจัดบริการ
ใหกับนิสิตพิเศษ และจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาใหสามารถใหคําปรึกษาแกนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ สภาพแวดลอมของกองกิจการนิสิต และอาคารกิจกรรมนิสิต เพื่อเปนการสราง
ความพรอม และสนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในการทํากิจกรรม รายละเอียดดังปรากฏในรายงาน
ฉบับนี้
(นายประหยัด สุตเศวต)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต

ขอมูลพื้นฐาน
ปรัชญา

พัฒนานิสิต ปลูกจิตสํานึก ระลึกคุณธรรม ชี้นําคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน
กองกิจการนิสิตเปนหนวยงานที่สามารถดําเนินภารกิจดานการจัดบริการและสวัสดิการใหแก
นิสิตในระดับที่ไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออํานวยตอการสรางเสริมประสบการณการ
เรี ยนรู แก นิ สิ ต และการจั ดการโครงการพั ฒนานิ สิ ตได สนองตอบต อทิ ศทางการพั ฒนานิ สิ ตของ
มหาวิทยาลัย

ภารกิจ
1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพื่อชวยเสริมสรางความพรอมในการศึกษาเลาเรียน
ตลอดจนชวยเหลือและบรรเทาปญหาใหแกนิสิต
2. สง เสริ มและสนับสนุนการจัดกิ จกรรมนิสิต เพื่ อใหเป นกลไกสําคั ญในการ
เสริมสรางประสบการณ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปญญา ตลอดจน
เพื่อเปนหนวยปฏิบัติการทางวิชาการสําหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ
3. จัดกิจกรรมเพื่ อสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อชวย
เสริมสรางใหนิสิตถึงพรอมซึ่งความสมบูรณทั้งทางดานความคิด สติปญญา ทักษะสังคม อารมณ
รางกาย คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมประชาธิปไตย จิตสํานึกเพื่อสวนรวม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน
2. เพื่อชวยพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งดานวิชาชีพ สติปญญา อารมณ
รางกายและจิตใจ

ภารกิจหลัก
กองกิจการนิสิต มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตตลอดจนการจัดใหมี
บริการและสวัสดิการแกนิสิตในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน
และเพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย
และจิตใจ เพื่อที่จะไดเปนพื้นฐานที่ดีในการนําความรูไปใชเปนประโยชนแกวิชาชีพไดอยางเต็มที่
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
กองกิจการนิสิตแบงสวนราชการภายในเปน 5 ฝาย 1 ศูนย โดยแตละหนวยงาน
มีภาระหนาที่ดังนี้
1. ฝายบริหาร

มีหน าที่ ดําเนิ นการเกี่ ยวกั บงานบริ การประสานงานสารบรรณ การรับ ส งและ
โตตอบหนังสือ สนับสนุนการอํานวยความสะดวกใหเกิดความคลองตัวในการติดตอประสานงาน
ดานกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสรและคณะตาง ๆ รวมทั้งการติดตอกับหนวยงานภายนอก ซึ่ง
แบงหนวยงานภายในฝายบริหารออกเปน 8 งาน ไดแก งานธุรการ งานการเงิน งานแผนงานและ
งบประมาณ งานพั สดุ งานประชาสั มพันธ งานบริหารงานบุคคล งานประกั นคุณภาพ และงาน
ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝายกิจกรรมนิสิต
มี ห น า ที่ ใ นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวก และกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก าร ชมรม สโมสรนิ สิ ต เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมของนิ สิ ต เป น ไปตาม
วั ตถุ ป ระสงค ให ค วามช ว ยเหลื อและประสานงานกั บ หน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนิสิตใหเปนไปดวยความเรียบรอย จัดกิจกรรม
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรม
3. ฝายพัฒนาและวินัยนิสิต
มี ห น า ที่ ใ นการพั ฒ นานิ สิ ต เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเป น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยจั ด
โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเสริมสรางการเรียนรูในดานตางๆ และดูแลความประพฤติของนิสิตให
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

4. ฝายแนะแนวและจัดหางาน
มีหนาที่ใหบริการในการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแกนิสิตในดานตาง ๆ
ไดแก ดานการศึกษา ดานทุนการศึกษา ดานสวนตัว ดานอาชีพและใหบริการทดสอบเพื่อหา
แนวทางในการพั ฒนานิ สิ ต ให มี ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาเล า เรี ย นและใช ศั ก ยภาพที่ มี อยู ใ ห เต็ ม ที่
ตลอดจนสงเสริมใหนิสิตสามารถศึกษาไดเต็มความสามารถ และสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบ
อาชีพ
5. ฝายบริการและสวัสดิการนิสิต
มีหนาที่ใหบริการและเอื้อประโยชนในดานสวัสดิการตาง ๆ ใหกับนิสิต เชน การ
ใหบริการดานหอพักทั้งชาย – หญิง ชวยเหลือทางดานคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุหรือเสียชีวิตตามอัตราที่กําหนด ใหความรู แนะนํา และประสานงานในดานการศึกษาวิชา
ทหาร ตลอดจนการดูแลรักษา พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดลอม ภายในและภายนอกอาคาร
ที่เกี่ยวของดานกิจกรรมนิสิต
6. ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
มีหนาที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อประสานการดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตยุคใหมในทุกวิ ทยาเขต ขออนุมัติโครงสรางกิจกรรมเสริม หลัก สูตร ดําเนินงานเที ยบค า
ประสบการณ เทียบโอนประสบการณ ประสานงานดานการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิต จัดทําใบรับรองประสบการณการเขารวมกิจกรรมของนิสิต (ในสวนวิทยาเขต
บางเขน) ให คํ า แนะนํ า และให คํ า ปรึ ก ษาด า นการเข า ร ว มกิ จกรรมเสริ ม หลั ก สู ต รแก ห น ว ยงาน
บุคลากรและนิสิต และจัดทําเอกสารคูมือกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับแจกแกนิสิต (ในสวนวิทยา
เขตบางเขน)

โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน
แผนภูมิที่ 1.1 โครงสรางกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต
ฝายบริหาร
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ
- งานบริหารบุคคล
- งานประกันคุณภาพ
- งานระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายกิจกรรมนิสิต
- งานสงเสริมกิจกรรมองคการบริหาร
และสภาผูแทนนิสิต
- งานสงเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต
- งานสงเสริมกิจกรรมชมรม
ศิลปวัฒนธรรม
- งานสงเสริมกิจกรรมชมรม
บําเพ็ญประโยชน
- งานพัฒนาผูนํากิจกรรมนิสิต

-

ฝายพัฒนาและวินัยนิสิต
- งานฝกอบรมเพื่อพัฒนานิสิต
- งานพัฒนานิสิตกลุมเปาหมายเฉพาะ
- งานพัฒนาคุณภาพนิสิต
- งานวินัยนิสิต

ฝายแนะแนวและจัดหางาน
- งานใหคําปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยา
- งานสารสนเทศแนะแนว
- งานบริการจัดหางานและศึกษาตอ
- งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
- งานทุนการศึกษา
- ศูนยบริการนิสิตพิการ

ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
งานบันทึกและตรวจสอบขอมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
งานเทียบคาและเทียบโอนประสบการณการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดทําใบรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
งานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ฝายบริการและสวัสดิการนิสิต
- งานหอพัก
- งานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
- งานวิชาทหาร
- งานอาคารและสถานที่
- งานอาคารเทพศาสตรสถิตย

แผนภูมิที่ 1.2 โครงสรางการบริหารงานภายในกองกิจการนิสิต
อธิการบดี

คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มก.

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน

ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต

ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต

หัวหนาฝาย / ศูนย

หัวหนางาน

ขอมูลบุคลากร
กองกิจการนิสิตมีจํานวนอัตรากําลังซึ่งประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ดังนี้
จํานวนขาราชการและพนักงาน กองกิจการนิสิต
ฝาย
1. บริหาร
2. กิจกรรมนิสิต
3. พัฒนาและวินัยนิสิต
4. แนะแนวและจัดหางาน
5. บริการและสวัสดิการนิสิต
6. ศูนยประสานงานโครงการ
บัณฑิตยุคใหม
รวม

จํานวนขาราชการและพนักงานตามระดับการศึกษา
ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต่ํากวา
รวม
เอก
โท
ตรี
ปริญญา
1
3
6
1
11
2
2
4
1
1
1
1
4
3
4
7
3
4
5
1
1
1
3
2

13

16

3

หมายเหตุ
รวม ผอ. และ ผช.ผอ
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จํานวนลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว กองกิจการนิสิต
ฝาย
1. บริหาร
2. กิจกรรมนิสิต
3. พัฒนาและวินัยนิสิต
4. แนะแนวและจัดหางาน
5. บริการและสวัสดิการนิสิต
6. ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิต
ยุคใหม
รวม

ลูกจางประจํา

จํานวน
ลูกจางชั่วคราว

รวม

11
1
2
18
-

6
3
1
1
50
4

17
3
2
3
68
4
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65

97

ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
งบประมาณแผนดิน
คาใชสอย คาตอบแทน
และคาวัสดุ 3.17%
(535,967.26 บาท)

คาจาง 96.83 %
(16,359,600.00 บาท)

รวมทั้งสิ้น 16,895,567.26 บาท

งบประมาณเงินรายได
คาสาธารณูปโภค 0.55 %
(57,000.00 บาท)

คาครุภัณฑ 0.75%
(77,960.00 บาท)

คาจาง 40.54 %
(4,240,122.00 บาท)
(ฃ)

คาใชสอย คาตอบแทน และคาวัสดุ
58.17% (6,083,235.21 บาท)

รวมทั้งสิ้น 10,458,317.21 บาท

แผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรของกองกิจการนิสิต
วัตถุประสงค 1
พัฒนาการดําเนินงานดานการจัดบริการและสวัสดิการนิสิตที่มุงสนับสนุนการใชชีวิตการ
เรียนรูของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมุงเนนการจัดบริการที่เอื้ออํานวยใหนิสิตไดรับ
ความสะดวกและบริการที่ดี ควบคูไปกับการพัฒนานิสิต
กลยุทธ 1.1 พัฒนารูปแบบการจัดหอพักนิสิตใหเปนสถานที่พักอาศัยที่เอื้อตอการใชชีวิต
ทางการศึกษา การสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา รวมถึงการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมรักษาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
มาตรการ 1.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหอพักใหเอื้อตอการพักอาศัยและ
การศึกษาเลาเรียน ตลอดจนสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนิสิต
มาตรการ 1.1.2 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตในหอพักที่มุงเนนการเรียนรู
การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันเปนทีม การเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
สวนรวม การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตในหอพัก
มาตรการ 1.1.3 พัฒนาระบบการคัดเลือกนิสิตเขาพักภายในหอพัก โดยมุงเนนความ
เปนธรรม ทัศนคติการเขาพักอาศัย ความพรอมในการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและความมุงมั่น
ในการพัฒนาตนเอง
มาตรการ 1.1.4 พั ฒนาระบบอาจารยที่ ปรึ กษาเพื่อให มีส วนสําคั ญในการพั ฒนา
รูปแบบการจัดหอพักที่สอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมและสภาพความเปนอยูของนิสิต
ภายในหอพัก
มาตรการ 1.1.5 พั ฒนารูปแบบการสนับสนุ นดานการศึ กษา โดยจั ดเตรียมการ
เชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต เครือขายไรสายเพิ่มเติมในหอพักนิสิตและบริเวณรอบหอพัก
มาตรการ 1.1.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานหอพักใหอยูในรูปของการ
บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง

กลยุ ทธ 1.2 พั ฒนาระบบการแนะแนวด านอาชี พและบริ การจั ดหางาน เพื่ อเอื้ ออํ านวย
ประโยชน ตอการเตรียมความพรอมแกนิสิตในการประกอบอาชีพ การแสวงหางานที่ตรงกับความรู
ความสามารถ หรือใหโอกาสพิเศษในการทํางานเพื่อหารายไดเพื่อใชในการศึกษา และสนับสนุนให
นิสิตมีทักษะการประกอบการเพื่อสามารถประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใหนิสิต
เปนผูสรางงานไดดวยตนเอง พัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีโลกทัศนกวางไกลและเปนสากล
มาตรการ 1.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางดานแนะแนวอาชีพและบริการจัดหา
งาน
มาตรการ 1.2.2 พัฒนางานสารสนเทศแนะแนว โดยใชสื่อการใหบริการที่
หลากหลาย
มาตรการ 1.2.3 สรางโอกาสใหนิสิตพบผูประกอบการโดยตรง
มาตรการ 1.2.4 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากสถานประกอบการทั้งในและ
ตางประเทศในดานความตองการกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
มาตรการ 1.2.5 จัดกิจกรรมการฝกอบรม เพื่อสรางโอกาสแกนิสิตเพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกและเพื่อพัฒนาความพรอมสูตลาดแรงงาน
กลยุทธ 1.3 พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแนะแนวเพื่อชวยเหลือนิสิตใหมีความพรอมใน
การศึกษาเลาเรียน มีความสามารถในการวิเคราะหตนเอง รูจักวางแผนการใชชีวิตทางการศึกษามี
ทักษะการแกปญหาใหแกตนเอง โดยการจัดบริการที่หลากหลาย ขยายเครือขายการใหบริการแกนิสิต
ทั้งในและนอกเวลา พัฒนาใหเกิดผูใหคําปรึกษาในหมูนิสิต ตลอดจนประสานการดําเนินงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือนิสิต
มาตรการ 1.3.1 ฝกอบรมนิสิตที่สนใจใหมีความรูและทักษะการแนะแนวและให
คําปรึกษาเพื่อเปนเครือขายในการใหคําปรึกษาแนะแนวแกนิสิต
มาตรการ 1.3.2 จัดการฝก อบรมเพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่ มีคุณลั กษณะ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรการ 1.3.3 พัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษา ที่มุงเนนการสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใจใหเกิดแกนิสิต
มาตรการ 1.3.4 สงเสริมและจัดตั้งใหเกิดกลุมเพื่อนชวยเพื่อนเตือนตนเอง
มาตรการ 1.3.5 พัฒนาระบบประสานงานเพื่อความสะดวก รวดเร็วและคลองตัวใน
การสงผานนิสิตที่จําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ระหวางกองกิจการนิสิตกับสถานพยาบาล
คณะตาง ๆ หรือแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาล

กลยุทธ 1.4 พัฒนาการดําเนินงานทุนการศึกษาและกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาแบบครบ
วงจร
มาตรการ 1.4.1 พัฒนาการดําเนินงานที่เนนความถูกตอง เปนธรรมและเชื่อถือไดของ
ขอมูลนิสิตที่ขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาและนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา
มาตรการ 1.4.2 พั ฒนานิ สิ ตเพื่ อ ให ใ ช เ งิ น กองทุ น กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาและทุ น
การศึกษาอยางคุมคาและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนใหตระหนักถึงภาระหนาที่ที่พึงมีตอ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
มาตรการ 1.4.3 ดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาและทุนการศึกษา
มาตรการ 1.4.4 จั ดทํ า แผนการจั ดหาทุ นการศึ ก ษาเพื่ อรองรั บ ต อการให ค วาม
ชวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย
กลยุ ทธ 1.5 เสริ ม สร า งความพร อ มในการดํ า เนิ นงานของศู นย ป ระสานงานโครงการ
บัณฑิตยุคใหม
มาตรการ 1.5.1 ผลักดันใหศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม เปนงานที่
ไดรับความเห็นชอบใหบรรจุไวในโครงสรางการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต
มาตรการ 1.5.2 พัฒนาระบบดําเนินงานเพื่อใหมีความพรอมตอการรองรับการ
ดําเนินงานที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค 2
พัฒนารูป แบบการส งเสริ มและสนับ สนุ นกิ จกรรมนิสิ ตที่ เอื้ ออํา นวยต อการเขารวมการ
ดํ าเนิ นกิ จกรรมของนิ สิ ต เอื้ ออํ านวยต อการสร า งจิ ตสํ า นึ ก ที่ ดี ข องนิ สิ ตในการดํ าเนิ นกิ จกรรม
เอื้ออํานวยตอการสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นแกนิสิต ตลอดจนสรางโอกาสและแรงจูงใจใหนิสิต
สนใจการเขารวมกิจกรรมและเกิดการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรกิจกรรม
กลยุทธ 2.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่มุงเนน การประยุกตความรูทาง
วิชาการสูสังคม การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การเสริมสรางจิตสํานึกของนิสิตตอสวนรวม
ตลอดจนเสริมสรางชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
มาตรการ 2.1.1 เสริ มสร างความรู ความเข าใจแก ชมรมกิ จกรรมนิ สิ ตด านบํ าเพ็ ญ
ประโยชน เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินกิจกรรมภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการ 2.1.2 สรางโอกาสให องคกรกิจกรรมนิสิตด านบําเพ็ญประโยชนไ ด
รวมมือกันจัดกิจกรรมรวมกันในพื้นที่เปาหมายเพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
กลยุทธ 2.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการสราง
โอกาสการเรียนรูความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม การเรียนรูภูมิปญญาไทย การเรียนรูคานิยม
ไทย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมระหวางวิทยาเขต
มาตรการ 2.2.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจแกชมรมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนารูปแบบการดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการเรียนรูความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และการ
เรียนรูภูมิปญญาไทย
มาตรการ 2.2.2 สรางโอกาสใหองคกรกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมไดรวมมือ
กันจัดกิจกรรมรวมกันในกิจกรรมเปาหมายเพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
กลยุทธ 2.3 สรางเสริมโอกาสการเขารวมและการดําเนินกิจกรรมนิสิตระดับนานาชาติ
เพื่อเอื้ออํานวยตอการเสริมสรางศักยภาพ และขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมแกนิสิต
มาตรการ 2.3.1 สนับสนุนสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสเขารวมการประชุมสําคัญซึ่ง
เปนกิจกรรมนิสิตนักศึกษาระดับนานาชาติ
มาตรการ 2.3.2 สร างโอกาสให ผูนํากิจกรรมนิสิ ตได มีโอกาสศึกษาดู งานสถาบั น
อุดมศึกษาตางประเทศ เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนในการดําเนินกิจกรรมแกผูนํากิจกรรมนิสิต
กลยุ ท ธ 2.4 เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ด า นบริ ห ารจั ด การแก อ งค ก รกิ จ กรรมนิ สิ ต
มาตรการ 2.4.1 พั ฒนาแนวทางการสนั บสนุนในการดํ าเนิ นกิจกรรมเพื่ ออํ านวย
ความสะดวกแกนิสิต
มาตรการ 2.4.2 สงเสริมใหมีการนําระบบคุณภาพมาใชในการดําเนินกิจกรรม
นิสิต
มาตรการ 2.4.3 พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต เพื่อใหเปนปจจัย
เกื้อกูลแกนิสิตในการดําเนินกิจกรรม
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จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ที่สอดคลองตอทิศทางการพัฒนานิสิตของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ 3.1 จัดทําโครงการพัฒนานิสิต โดยกําหนดกลุมเปาหมายนิสิตออกเปน 3 กลุมหลัก
ไดแก กลุมนิสิตชั้นปที่ 1 กลุมนิสิตเปาหมายเฉพาะ และกลุมนิสิตที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเฉพาะ
เรื่อง
มาตรการ 3.1.1 จั ด ทํ า แผนพั ฒ นานิ สิ ต ในภาพรวมของกองกิ จ การนิ สิ ต ที่ มุ ง
ตอบสนองตอการพัฒนานิสิตกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับทิศทางพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
มาตรการ 3.1.2 พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 ที่มุงเนน
ความสามารถในการปรับตัวสูความเปนนิสิต การเสริมสรางทักษะการเรียนรู และการสรางเสริม
คุณธรรมที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ไดแก การปลูกฝงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย และการเสริมสรางจิตสํานึกตอสวนรวม
มาตรการ 3.1.3 สงเสริ มการจั ดกิ จกรรมพั ฒนานิสิ ต สํ าหรั บนิ สิตกลุ มเป าหมาย
เฉพาะ ซึ่งประกอบดวย กลุมผูนํากิจกรรมนิสิต กลุมนิสิตตึกพักหอพัก กลุมนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษา
กลุมนิสิตกูยืมเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กลุมนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ นิสิตที่อยูใน
กลุมเสี่ยง ตลอดจนนิสิตที่อยูในกลุมเปาหมายอื่นของมหาวิทยาลัย
มาตรการ 3.1.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อสรางโอกาส
การมีงานทํา โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพทางภาษา ทักษะทางดานคอมพิวเตอร ทักษะการประกอบ
อาชีพอิสระ ทักษะในการสมัครงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
กลยุทธ 3.2 พัฒนาการดําเนินงานวินัยนิสิตที่มุงเนนการสงเสริมใหนิสิตเกิดการตระหนักรู
ไดดวยตนเอง สามารถประพฤติตนใหอยูในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัย และรูจักการแสดงออก
ที่เหมาะสมตามกาลเทศะ
มาตรการ 3.2.1 รณรงคใหนิสิตรูจักการปฏิบัติตนที่ถูกตองสําหรับการใชชีวิตทาง
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาตรการ 3.2.2 ปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับทางดานวินัยนิสิต โดย
ใหนิสิตมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา
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ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความพรอมและเอื้อตอการรองรับการดําเนินภารกิจ
ของกองกิจการนิสิต
กลยุทธ 4.1 พัฒนาระบบการดําเนินงานกองกิจการนิสิต เพื่อรองรับตอการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัย การขยายตัวในเชิงปริมาณของนิสิต
มาตรการ 4.1.1 ปรับโครงสรางการดําเนินงานกองกิจการนิสิต ใหมีขีดความสามารถ
รองรับการขยายตัวของภารกิจดําเนินงาน และมีศักยภาพที่จะดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ 4.1.2 พัฒนาระบบการดําเนินงานภายในใหเหมาะสมตอลักษณะการ
ดําเนินงานดานกิจการนิสิต โดยมุงเนนถึงความสะดวก คลองตัว ถูกตอง รวดเร็วและตรวจสอบได
มาตรการ 4.1.3 พัฒนาระบบการประสานงานระหวางกองกิจการนิสิตกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายในวิทยาเขต และระหวางวิทยาเขต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน
มาตรการ 4.1.4 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อสรางโอกาสการรับรูขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต แกผูบริหาร อาจารย นิสิต ผูปกครอง และผูสนใจ อัน
นําไปสูการสรางความเขาใจ และความรวมมือในอนาคต
มาตรการ 4.1.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อใหเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต
กลยุ ทธ 4.2 พั ฒนาบุ คลากรของกองกิ จการนิสิ ตโดยมุ ง เน นใหมี ค วามรู ทัก ษะในการ
ปฏิบัติงาน เจตคติดานการใหบริการ และศักยภาพดานการทํางานเปนทีม
มาตรการ 4.2.1 กําหนดเปนเงื่อนไขใหบุคลากรของกองกิจการนิสิตตองเขารวมใน
กิจกรรมที่มุงเนนการเสริมสรางความรูและทักษะการปฏิบัติงาน ที่อาจจัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิต
หนวยงานมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
มาตรการ 4.2.2 จัดกิจกรรมเพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรไดเพิ่มเติมความรูและ
ประสบการณใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ 4.3 พัฒนาการวิจัยและระบบสารสนเทศดานกิจการนิสิต เพื่อใหเปนฐานขอมูลสําคัญ
ในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการและการดําเนินงานกิจการนิสิต
มาตรการ 4.3.1 พั ฒนาระบบฐานข อมูล ด านกิ จการนิสิ ต ให เอื้อต อการบริ ห าร
จัดการและการดําเนินงาน
มาตรการ 4.3.2 สงเสริมใหมีการวิจัยในงานดานกิจการนิสิตมากขึ้น ในรูปแบบของ
การวิจัยสถาบัน ที่เอื้อประโยชนตอการนํามาใชพัฒนาในเชิงนโยบายและการดําเนินงานดานกิจการนิสิต

ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาการบริหารจัดการ
1. การปรับโครงสรางการบริหารงานของกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิตมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงานภายในโดยจัดตั้งศูนย
ใหม 2 ศูนย เพื่อรองรับและใหบริการแกนิสิตของมหาวิทยาลัยทุกคณะ/ชั้นป ไดแก
1.1 ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
กองกิจการนิสิต ไดปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับภารกิจที่ปฏิบัติ
ในปจจุบัน ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16 / 2546 วันจันทรที่ 1 ธันวาคม 2546 โดยเห็นชอบรูปแบบ
การดําเนินงาน โครงการบัณฑิตยุคใหม (ตอเนื่องทุกชั้นป) เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ในการดําเนินโครงการบัณฑิตยุคใหมจัดโอกาสและประสบการณเรียนรูนอกชั้นเรียน
ใหแกนิสิตโดยเทาเทียมกันทุกคน โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเปนสวนเสริม เติมเต็ม
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานประสานในทุกวิทยาเขต และจัดทําใบรับรอง
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม)
1.2 ศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
จากการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2546 ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต กองกิจการนิสิต เปนหนวยงานในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต
โดยมีประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 ทั้งนี้เห็นวาการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนิสิต กองกิจการนิสิต จะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหสามารถให
คําปรึกษาแกนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทันตอการแกปญหาของนิสิตมหาวิทยาลัย
ในระยะแรกกองกิจการนิสิตโดยฝายแนะแนวและจัดหางาน ขออนุมัติโครงการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการแกนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา
1. จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต กองกิจการนิสิต ที่อาคารเทพศาสตร
สถิตย ใหเปนหองสําหรับนิสิตเขาใชบริการ เพื่อผอนคลายความเครียดในรูปแบบตางๆ
2. จัดโครงการอบรมพัฒนานิสิต อาทิเชน โครงการพลังบําบัด โครงการใหคําปรึกษา
แบบกลุมเพื่อวางแผนการเรียน
3. จัดทําคูมือขาวสารการใหบริการตางๆ แกอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
4. ภารกิจอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

1.3 ศูนยบริการนิสิตพิการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กําหนดใหสถานศึกษา
ในทุกสังกัด จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของ
คนพิการ มหาวิทยาลัย จึงเห็นขอบใหกองกิจการนิสิตจัดตั้งศูนยบริการนิสิตพิการขึ้น เมื่อเดือน
สิงหาคม 2551 มีวัตถุประสงคในการสํารวจและรวบรวมขอมูลนิสิตพิการ เพื่อใหความชวยเหลือ
และประสานความเขาใจกับคณะ หนวยงายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในระยะเริ่มแรกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดฝกอบรมหลักสูตรการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา และกองกิจการนิสิตจัดสงหัวหนาฝายแนะแนวและ
จัดหางานเขารับการอบรมและศึกษาดูงาน นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุน
งบประมาณในการจางบุคลากรปฏิบัติงานประจําศูนยบริการนิสิตพิการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2551 ถึงปจจุบัน
2. การประชาสัมพันธ
เอกสารสิ่งพิมพที่กองกิจการนิสิตผลิต
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2551

แนะนํากองกิจการนิสิต

คัมภีรชีวิตนิสิตใหม ปการศึกษา 2551

คูมือนิสิต โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม KU

3.

ทุนฉลองสมโภช พระองคเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ

คูมือกูยืมเงินสําหรับนิสิต
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

คูมืออาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนิสิต

คูมือกิจกรรมนิสิต

การพัฒนาสภาพแวดลอม

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองกิจการนิสิตไดดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิตและบริเวณ (ตึก 8) ตามสัญญาจางเลขที่ 53/2551
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปนเงินทั้งสิ้น 4,490,000 บาท (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน แลวเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551
2. ปรั บ ปรุ ง ที่ จอดรถและทางเข า อาคารกองกิ จการนิ สิ ต ตามสั ญญาจ า งเลขที่
116/2551 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน แลวเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551

3. ปรั บปรุ งอาคารชมรมดนตรีรวมดาวกระจุ ย ตามสัญญาจา งเลขที่ 117/2551
ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนเงินทั้งสิ้น 130,433 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่รอยสามสิบสามบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการ 45 วัน แลวเสร็จเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551
4. การพัฒนาบุคลากร
กองกิจการนิสิตเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงสนับสนุนใหบุคลากร
เขารวมการประชุม สัมมนาทางวิชาการ และฝกอบรมโครงการตางๆ ตลอดจนศึกษาตอ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกจัดขึ้น รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยในปที่ผานมามีบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู และพัฒนาศักยภาพตนเอง
จํานวน 30 คน
นอกจากนี้กองกิจการนิสิตยังสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสรับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน ใน ตางประเทศ
4.1 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ณ มหาวิทยาลัย ฉือจี้ ประเทศ
ไตหวัน
4.2 การสรางเครือขายกิจกรรมนิสิต ณ. มหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
4.3 ศึกษาดูงานการใหบริการนิสิตพิการ ณ มหาวิยาลัยนอรทโคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
5.

การประกันคุณภาพ
กองกิ จการนิสิ ตกํา หนดแนวทางการดําเนิ นงานดา นการประกั นคุ ณ ภาพตามนโยบาย
และแนวปฏิบั ติข องสํานัก งานอธิการดี โดยมีการแตง ตั้ง คณะอนุก รรมการประกันคุ ณภาพ
กองกิ จการนิสิ ต คณะทํางานประกั นคุ ณภาพ กองกิ จการนิสิ ต และคณะทํา งานประกันคุ ณภาพ
ระดับฝ าย กองกิจการนิสิต เพื่ อกํา หนดกรอบนโยบาย แผนการดํา เนินงาน และดําเนิ นงาน
ประกั นคุณภาพใหบ รรลุ ตามเป าหมาย
สํ า หรั บ ในป ที่ ผ า นมาผลการประเมิ น ตนเองในภาพรวมของกองกิ จ การนิ สิ ต 6
องคประกอบ จํานวน 27 ดัชนี มีคาเฉลี่ยผลการประเมินภาพรวม เทากับ 2.59 อยูในเกณฑระดับ
ปานกลาง ดังนี้

คาคะแนน
รายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
2.50
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.29
องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ
2.73
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
2.33
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
5.00
องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ
2.00
คาคะแนนโดยเฉลี่ย
2.59
องคประกอบ

ผลการ
ประเมิน
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดีเยี่ยม
ควรปรับปรุง
ปานกลาง

คณะ

ภาคตน

ภาคปลาย

วิทยาศาสตร

รวมทั้งสิ้น 4,637 คน

นิสิตปริญญาโท

นิสิตตางชาติ

อุตสาหกรรมเกษตร

เทคนิคการสัตวแพทย

สัตวแพทยศาสตร

สังคมศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร

5

48

106

106

104

100

93

92

81

47

52

39

24

41

40

26

19
21

11

18
4

18

9
9

31

115

147

163

136

154

200

101

88
85

135

233

250

เศรษศาสตร

62

147

248

300

ศึกษาศาสตร

24

61

56

127

316

345

340

350

วิศวกรรมศาสตร

ภาคฤดูรอน

วนศาสตร

มนุษยศาสตร

12

50

ประมง

บริหารธุรกิจ

100

78

129

150

เกษตร

จํานวนนิสิต (คน)
จํานวนนิสิต (คน)

การจัดบริการนิสิต

หอพัก

จํานวนนิสิตอยูหอพักแตละภาคการศึกษา

ห น ว ย ง า น
ภ า ค เอ ก ช น
2 ค รั้ ง
9%

ห น ว ย ง า น
ภ า ค รั ฐ
2 1 ค รั้ ง
91%

ภาคการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 4,637 คน

จํานวนนิสิตคณะตาง ๆ ที่อยูห อพัก

0

จํานวนการจัดพักคาง
นิสิตจาก
สถาบันการศึกษา
ภายนอก 152 คน
14%
บุคคลภายนอก 1 คน
0.1%

นิสิตของ
มหาวิทยาลัย 943 คน
86%

รวมทั้งสิ้น 1,096 คน

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
จํานวนนิสิตผูประสบภัย
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร 3 ราย
0.26%

สุพรรณบุรี 8 ราย
1%

ศรีราชา 189 ราย
17%

บางเขน 671ราย
59%

กําแพงแสน 264 ราย
23%

รวมทั้งสิ้น 1,135 คน

จํานวนเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
300,000.00 บาท
8%

สุพรรณบุรี
14,075.00 บาท
0.37%

ศรีราชา
430,216.00 บาท
11%

กําแพงแสน
1,021,864.00 บาท
27%

บางเขน
2,066,381.00 บาท
54%

รวมทั้งสิ้น 3,832,536.00 บาท

ลักษณะอุบัติเหตุและจํานวนผูประสบภัย
247

200
163
150

136

119
98

100

85
74

68
52
30

ลักษณะอุบัติเหตุ
รวมทั้งสิ้น 1,135 คน

0
อื่น ๆ

1

ทางน้ํา

11

สารเคมี

16

ไสต ิ่งอัก เสบ

17

ไขเลือดออก

ของรอน

ของแข็ง

ตกจากที่สูง

รถยนต

ของมีค ม

อาหารเปน พิษ

สัตว

ลื่น ลม

กีฬา

0

18

รถจัก รยาน

50

รถจัก รยานยนต

จํานวนนิสิตผูประสบภัย (ราย)

250

คณะ

18

15 15

รวมทุนการศึกษา (ทุนจายขาด) 181 ทุน
(ทุนดอกผล) 313 ทุน

20

289,241.00

อาหารเปนพิษ

รถยนต

12

ทุนจายขาด

18

12

19,315.00

ของรอน

17
14

5

ทุนดอกผล

10

2 2

5

อื่นๆ

ทางน้ํา 0

618

69,426.00

ไสติ่งอักเสบ
สารเคมี

116,921.00

ไขเลือดออก

รถจักรยาน 21,743.00

55,225.00

619,640.00

397,374.00
110,532.00

ของแข็ง

ตกจากที่สูง

101,414.00

230,156.00

สัตว

ของมีคม

243,780.00

1,000,000.00

อุตสาหกรรมเกษตร

15

14

เทคนิคการสัตวแพทย

35

สัตวแพทยศาสตร

19

สังคมศาสตร

20

สถาปตยกรรมศาสตร

24

เศรษศาสตร

35

ศึกษาศาสตร

30

วิศวกรรมศาสตร

25
ลื่นลม

200,000.00

วิทยาศาสตร

40

วนศาสตร

400,000.00

มนุษยศาสตร

600,000.00

337,706.00

800,000.00

ประมง

0.00
กีฬา

1,219,445.00

1,200,000.00

รถจักรยานยนต

1,400,000.00

บริหารธุรกิจ

50

เกษตร

จํานวนทุนการศึกษา (ทุน)

จํานวนเงินชวยเหลือ (บาท)

ลักษณะอุบัติเหตุและจํานวนเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย

ลักษณะอุบัติเหตุ

รวมทั้งสิ้น 3,832,536.00 บาท

แนะแนวและจัดหางาน

จํานวนทุนการศึกษา (วิทยาเขตบางเขน)

45
47

36

27
30

20 20
24

14

7

11 11

5

0

5

2

วิทยาลัย

รวมทุนการศึกษา (ทุนจายขาด) 5 ทุน
(ทุนดอกผล) 8 ทุน
ทุนจายขาด

1

1

0
เศรษศาสตร

ศึกษาศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

3

1

ทุนจายขาด

อุตสาหกรรมเกษตร

เทคนิคการสัตวแพทย

149000

84000
121000

119000
129000

200000

สัตวแพทยศาสตร

35000

150000

สังคมศาสตร

100000
35000

227000

223500

169500
187500

250000

สถาปตยกรรมศาสตร

รวมทุนการศึกษา (ทุนจายขาด) 3,436,520 บาท
(ทุนดอกผล) 4,206,520 บาท
วิทยาศาสตร

วนศาสตร

399400

359400

451900

429000
473500

361000

362600
403600

299800
309800

374400

336200
391200

250620
273620

400000

มนุษยศาสตร

ประมง

บริหารธุรกิจ

450000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ

คณะ
446500

500000

วิทยาลัยการชลประทาน

จํานวนทุนการศึกษา (ทุน)

300000
241000

350000

เกษตร

จํานวนเงินทุนการศึกษา (บาท)

จํานวนเงินทุนการศึกษา (วิทยาเขตบางเขน)

50000

0

ทุนดอกผล

จํานวนทุนการศึกษา (สถาบันสมทบ)

7
7

6

4

4

ทุนดอกผล

จํานวนเงินทุนการศึกษา (สถาบันสมทบ)
80000

จํานวนเงินทุนการศึกษา (บาท)

80000
70000
60000

57000
36000

50000

36000

40000

ทุนจายขาด

30000

ทุนดอกผล

20000
10000
วิทยาลัยการชลประทาน

สถาบัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตนวชิระ

0

รวมทุนการศึกษา (ทุนจายขาด) 93,000 บาท
(ทุนดอกผล) 116,000 บาท

จํานวนนิสิตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
1,409 คน
17.9%

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 76คน
1%
วิทยาเขตบางเขน 3,037 คน
38.7%

วิทยาเขตศรีราชา 1,739 คน
22.1%

วิทยาเขตกําแพงแสน
1,592 คน
20.3%

รวมทั้งสิ้น 7,853 คน

จํานวนเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
66,346,200 บาท
16%

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5,510,000 บาท
1%

วิทยาเขตบางเขน
167,446,420 บาท
39%

วิทยาเขตศรีราชา
107,318,400 บาท
25%
วิทยาเขตกําแพงแสน
79,515,640 บาท
19%

รวมทั้งสิ้น 426,136,660 บาท
เอกสารเผยแพรขอมูลดานตลาดแรงงาน

ประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซต
321ฉบับ
9%

ประชาสัมพันธแจง
คณะ/วิทยาเขต
396 ฉบับ
11%

ติดบอรดประชาสัมพันธ
1,436 ฉบับ
38%

รวมทั้งสิ้น 3,751 ฉบับ

เอกสารประชาสัมพันธ
1,598 ฉบับ
42%

เอกสารเผยแพรขอมูลดานศึกษาตอ

ประชาสัมพันธแจง
คณะ/วิทยาเขต
146 ฉบับ
6%

ประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซด
248 ฉบับ
9%

เอกสารประชาสัมพันธ
1,221 ฉบับ
46%
ติดบอรดประชาสัมพันธ
1,029 ฉบับ
39%

รวมทั้งสิ้น 2,644 ฉบับ

34
29

40

23

20

24

30

26

27

35

12

16

20

14

25

15

1

2

10

รวมทั้งสิ้น 316 คน

อุต สาหกรรมเกษตร

เทคนิค การสัต วแพทย

สัต วแพทยศาสตร

สังคมศาสตร

สถาปต ยกรรมศาสตร

เศรษศาสตร

ศึก ษาศาสตร

วิทยาศาสตร

วนศาสตร

มนุษยศาสตร

วิศ วกรรมศาสตร

คณะ

ประมง

0

บริหารธุรกิจ

5
เกษตร

จํานวนนิสิต (คน)

39

38

การใหบริการแกนิสิตในดานตลาดแรงงาน

คณะ

รวมทั้งสิ้น 101 คน

0

0

11

13
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5
อุตสาหกรรมเกษตร

เทคนิคการสัตวแพทย

สัตวแพทยศาสตร

สังคมศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร

เศรษศาสตร

ศึกษาศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

วิทยาศาสตร

วนศาสตร

มนุษยศาสตร

ประมง

เกษตร

คณะ

บริหารธุรกิจ

0

รวมทั้งสิ้น 307 คน

ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
จํานวนนิสิตที่ขอใบรับรองประสบการณการเขารวมกิจกรรม

ทสพ. 38 คน
1%

สค. 412 คน
11%

สพ.0 คน
0%

เกษตร
อก. 324 คน
9%

ก. 182 คน
5%

สถ.0 คน
0%

บริหารธุรกิจ
ประมง
มนุษยศาสตร
วนศาสตร
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร

ศศ. 441 คน
12%
ศษ. 1 คน
0%

บธ. 481 คน
13%
ปม. 154 คน
4%

มน. 383 คน
10%
วน. 133 คน
4%
วท. 396 คน
11%

วศ. 780 คน
20%

ศึกษาศาสตร
เศรษศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
สังคมศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
เทคนิคการสัตวแพทย
อุตสาหกรรมเกษตร

รวมทั้งสิ้น 3,725 คน

การสงเสริมกิจกรรมนิสิต
จํานวนโครงการกิจกรรมนิสิต
ดานนันทนาการ
3 โครงการ
2%

ดานกีฬา
10 โครงการ
5%

ดานบําเพ็ญประโยชน
74 โครงการ
36%

ดานวิชาการ
55 โครงการ
28%

ดานศิลปวัฒนธรรม
57 โครงการ
29%

รวมทั้งสิ้น 199 โครงการ

จํานวนงบประมาณสงเสริมการดําเนินกิจกรรมนิสิต
ดานนันทนาการ
20,400.00 บาท
0.4%
ดานวิชาการ
885,791.50 บาท
18%

ดานกีฬา
123,700.00 บาท
2%

ดานบําเพ็ญประโยชน
1,730,500.00 บาท
35%

ดานศิลปวัฒนธรรม
2,201,837.50 บาท
45%

รวมทั้งสิ้น 4,962,229.00 บาท

ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
ผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบายดานการสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (การเทิดพระเกียรติพระราชวงศ)
วางพวงมาลาวันปยมหาราช 23 ตุลาคม
ผู อํ า นวยการกองกิ จ การนิ สิ ต นํ า บุ ค ลากรกองกิ จ การนิ สิ ต และตั ว แทนของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จํานวน 30 คน เขารวมถวายบังคมวางพวงมาลาเนื่องในวันปยมหาราช
ซึ่งเปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยผูทรง
คุณูป การต อประเทศไทยอย างใหญ หลวง ในอั งคารวันที่ 23 ตุ ลาคม 2550 มีหนวยงานทั้ง ภาค
ราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ตางมาแสดงความเคารพถวายบังคม
กั น อย า งล น หลาม ในช ว งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด จั ด แถวเตรี ย มถวายพวงมาลาได มี
สื่อมวลชนและประชาชนใหความสนใจ ในการบันทึกภาพการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ดวย

กองกิจการนิสิตนํานิสิตมก.รวมอัญเชิญพานพุมราชสักการะ 5 ธันวามหาราช
กองกิจการนิสิต นําบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 350 คน รวมริ้ว
ขบวนอั ญเชิ ญพานพุ ม ราชสั ก การะ 5 ธั นวามหาราช ณ มณฑลพิ ธี ท องสนามหลวง เมื่ อวั นที่ 5
ธันวาคม 2550

โครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมใจเทิดไท 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
องคการบริหาร องคการนิสิต มก. รวมกับสโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี และกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนออกคายอาสา
พัฒนาชุมชนและสังคม ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 – ธันวาคม 2551 ณ บานนกเขาเปลา (หมู4,5
และ6) ต.เพนียด อ.โคกสํา โรง จ.ลพบุ รี โดยนิสิตจาก 10 สโมสร และ 6 ชมรมรวมสรา งสรรค
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ โดยการออกคายครั้งนี้จะเนนการพัฒนาที่ครบวงจร
แกชุมชน ตรงตามความตองการของชุมชนประกอบดวย
การสงเสริมการเลี้ยงสัตว การหาแมพันธุสุกรจากวิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อนําลงพื้นที่ โดย
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร และคณะเทคนิคการสัตวแพทย
การพั ฒนาสาธารณู ป โภคและสภาพแวดล อมชุ ม ชน โดยการปลู ก สร า งสวนป า 10 ไร
การศึกษาวิถีชุมชน การซอมแซมและปรับปรุงศาลาวัด ปลูกตนไมริมทางเดิน สรางเตาเผาขยะ
ปรับปรุงศาลาหนาวัดใหเปนหอสมุดชุมชน โดยสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร ชมรมรักษชางไทย
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ชมรมพัฒนาชนบท
การพัฒนาดานเกษตร การทําแปลงสาธิตปลูกพืชผสมผสาน โดยสโมสรนิสิตคณะเกษตร

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การสอนอาชีพเสริม ทดสอบการวัดความรู
พื้นฐานของเด็ก กิจกรรมแนะนําการเก็บออมและปลดหนี้ คายสงเสริมความรูคูธรรม โดยสโมสร
นิสิตคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
ชมรมเห็ด ชมรมธารความรูนนทรีฯลฯ
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการออกคายครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได
สวนกลาง ในวงเงิน 1,626,200 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการใหบรรลุผลสําเร็จ
ความคืบหนาการเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ของนิสิต มีนิสิตจาก 4 องคกรกิจกรรม ไดเขา
ปฏิบัติงานแลว แตการปฏิบัติงานยังไมเสร็จสิ้น และดําเนินงานไปตามแผนการทํางานของนิสิต ซึ่ง
สรุปผลการปฏิบัติงานถึง ณ ปจจุบัน ดังนี้
1. สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย
โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว
งบประมาณ 250,000 บาท
การดําเนินงาน
1. สงเสริมเกษตรกรเลี้ยงสุกรพันธุดี ไดคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเขารวมโครงการ
จํานวน 7 ราย ไดแก
1.1 การเลี้ยงสุกรขุน จํานวน 5 ราย แบงเปน
- เลี้ยงสุกรขุนในคอก จํานวน 4 ราย
- หมูหลุม จํานวน 1 ราย
1.2 สุกรแมพันธุ จํานวน 2 ราย
2. ซื้อสุกรจากสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาการผลิตปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว
3. นําสุกรแจกจายใหกับเกษตรกรแลว โดยแบงเปน ลูกสุกร จํานวน 26 ตัว แมพันธุ
สุกร จํานวน 2 ตัว
4. นําอาหารสุกรแจกจายแกเกษตรกรแลว โดยใหคําแนะนําการใหอาหารและสอน
วิธีการเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรที่เขารวมโครงการจะตองปฏิบัติตามที่นิสิตกําหนดและเกษตรกรใหความ
รวมมือเปนอยางดี
5. นิสิตจะไดมีการติดตามผลการทํางานในทุก ๆ 10 วัน

2. สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร
โครงการปลูกปาตามแนวพระราชดํารัสฯ
งบประมาณ 179,800 บาท
การดําเนินงาน
1. จัดทําแปลงปลูกสวนปายูคาลิปตัส พื้นที่ 10 ไร ในพื้นที่วิทยาเขตลพบุรี เพื่อเปน
แปลงสาธิตแกเกษตรกร
2. ดําเนินการปลูกตนยูคาลิปตัสแลว จํานวน 2,500 ตน
3. จัดหาเกษตรกรที่มีพื้นที่และสนใจเขารวมจัดทําแปลงสาธิตสวนปายูคาลิปตัส
4. การดําเนินงานตอไป ดูแลแปลงปลูกในพื้นที่วิทยาเขตลพบุรี และปลูกในพื้นที่
เกษตรกรตัวอยาง

3. สโมสรนิสิตคณะเกษตร
โครงการสรางแปลงแมพันธุไมผล
งบประมาณ 314,000 บาท
การดําเนินงาน
- จัดทําแปลงขยายพันธุไมผล ในพื้นที่วิทยาเขตลพบุรี พื้นที่จํานวน 2 ไร
- ไมผลที่นํามาปลูกเพื่อทําการขยายพันธุ เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกรในอนาคต ไดแก
ขนุน และนอยหนา
- เตรียมจัดทําแปลงสาธิตไมผล ในพื้นที่วัดนกเขาเปลาเพื่อเปนแปลงสาธิตตัวอยาง

4. ชมรมรักษชางไทย
โครงการสงเสริมปลูกปาชุมชน ปลูกหญาแฝกและจัดทําปายชื่อตนไม
งบประมาณ 197,400 บาท
การดําเนินงาน
- สํารวจพื้นที่ปาในวิทยาเขตลพบุรี และจัดทําแผนที่ปา พรอมทั้งติดแท็กประจําตนไม
- สํารวจตนไมในชุมชน วัดและโรงเรียน จัดทําแผนที่ตนไม และติดแท็กประจําตนไม
- การดําเนินการตอไป จัดทําปายชื่อตนไม
- เตรียมดําเนินการปลูกหญาแฝกในหมูบานและพื้นที่วิทยาเขตลพบุรี
- เตรียมจัดกิจกรรมสงเสริมปาชุมชนในหมูบาน
นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร-Hanoi
University of Agriculture
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ และเห็นวาประเทศเวียดนามเหมาะสมที่นิสิตจะไปทําการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม โดยกองกิจการนิสิ ตไดจัดชุดการแสดงสําหรับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางดา น
ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 9 ชุดการแสดง โดยประกอบดวย การรองเพลงประจํามหาวิทยาลัย รอง
เพลงพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพลง อาทิตยอับแสง การแสดงรํามโนราห
รําซัดชาตรี เซิ้งโปงลาง รําวงมาตรฐาน การแสดงดนตรีไทย และการขับรองเพลงสากล และขับ
รองเพลงลูกทุง โดยประสบความสําเร็จอยางสูงเกินความคาดหมายที่วางไว มีผูเขาชมการแสดง
จํานวนมากกวาความจุของหองประชุมที่จุไดประมาณ 400 คน ผูเขาชมใหความสนใจในชุดการ
แสดงตั้งแตชุดแรกจนถึงชุดสุดทาย
โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรHanoi University of Agriculture
จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศ
เวี ย ดนาม โดยใช ง บประมาณจากเงิ น รายได ส ว นกลางกองกิ จ การนิ สิ ต ตามที่ ไ ด รั บ จั ด สรร
งบอุดหนุนโครงการสนับสนุนพัฒนากิจการนิสิตและเสริมสรางความเข็มแข็งองคกรกิจกรรมนิสิต
จํานวน 281,000 บาท

นโยบายดานการบริหารการศึกษา (การพัฒนานิสิต)
โครงการสร า งความสั ม พั นธ ด า นกิ จ กรรมนิ สิ ต ระหว า งนิ สิ ต มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร และ
มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความรวมมือดานวิชาการและวิจัย ใหกับมหาวิทยาลัยจําปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนหนวยราชการระดับกระทรวงอีกหลายแหง
เพื่อนํา เสนอกรอบการดํ าเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ เพื่อร วมพัฒนาองคความรูและ
เสริม สร า งความสัม พันธอันดีระหว างประเทศ ในการให ค วามช วยเหลื อเพื่ อพั ฒนาChampasak
University ใหเปนไปตามพระราชประสงคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และนิสิตดานวิชาการเกษตร
และศาสตรที่เกี่ยวของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในดานตางๆ
นอกจากการใหความชวยเหลือในระดับมหาวิทยาลัยแลว นิสิตก็มีสวนชวยพัฒนา และชวย
สรางความสัมพันธอันดีระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัยดวย จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นระหวางวันที่16-20
กุมภาพันธ 2551 เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยใน
ระดับนิสิต เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในกิจกรรมนิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร

แนวความคิดและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และรวมเฉลิม
ฉลองในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมทั้งเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและสงเสริม
วั ฒนธรรมที่ ดีง ามของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยรู ป แบบในการดํ า เนิ นกิ จกรรมมี ทั้ ง การ
แลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย-ลาว แลกเปลี่ ย นแนวความคิ ด ประสบการณ ก ารทํ า กิ จกรรม
ระหวางนิสิตสองมหาวิทยาลัย และมีการประชุมหารือจัดทําแผนการดําเนินงานดานกิจการนิสิต
รวมกัน ตลอดจนกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิต ชุมชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบนโยบายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินโครงการกิจกรรมนิสิตในลักษณะ “คายเรียนรูคุณธรรม” เพื่อเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริม
ใหสังคมไทยเปนสังคม”อยูเย็นเปนสุข” นั้น มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงได
จัดทําโครงการ “คายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง” โดยมุงเนนใหนิสิตไดเรียนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสังคมรมเย็นเปนสุขโดยใชชุมชนเขมแข็งเปนฐานการเรียนรู ใหนิสิตไดรับ
ประสบการณตรง และเรีย นรูจากการปฏิบั ติงานจริง ในชุม ชุนที่เปนตนแบบที่ดี ซึ่งกิจกรรม
โครงการประกอบดวยการเรียนรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการดําเนินชีวิตที่
อยูบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงที่ เปนพื้ นฐานสําคัญของแตละชุมชน และองค ความรูหรื อ
ศาสตรเฉพาะในแตละสาขาที่นําไปสูความสุขความเขมแข็งของชุมชน
การดําเนินโครงการในป 2551 จัดขึ้นระหวางวันที่ 21-30 เมษายน 2551 ณ หมูที่ 1 บาน
ไผแหลม ตําบลทายตลาด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ใชงบประมาณทั้งสิ้น 177,500 บาท มีนิสิต
เขารวมโครงการ 27 คน บุคลากร 2 คน และสําหรับโครงการในป 2552 จะจัดขึ้นระหวางวันที่
20 มีนาคม – 10 เมษายน 2552 ณ ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การใหบริการทางวิชาการและความรวมมือแกหนวยงานตางๆ
หนวยงานตางๆ เขาศึกษาดูงานกองกิจการนิสิต

ว./ด./ป.
หนวยงาน
12-30 พ.ย. 2550 ผูเขารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 2
7 ก.พ. 2551 ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13 ก.พ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
19 ก.พ. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ รุนที่ 11
26-27 ก.พ. 2551 ฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
8 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
9 เม.ย. 2552 ฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
28 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8 ก.ค. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8-11 ก.ค. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9 ก.ค. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15 ก.ค. 2552 ผูเขารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 3
8 ก.ย. 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

ศึกษาดูงาน
กองกิจการนิสิต
ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
กองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต
ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
กองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต
ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
งานหอพัก ฝายบริการและสวัสดิการนิสิต
กองกิจการนิสิต
ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม
กองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต

การเปนวิทยากรใหความรูแกหนวยงานตางๆ
หนวยงาน
ภาคเอกชน
2 ครั้ง
9%

หนวยงาน
ภาครัฐ
21 ครั้ง
91%

การปฏิบัติหนาที่ของกองกิจการนิสิตในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
การปฏิบัติหนาที่ของกองกิจการนิสิตในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
1. เลขานุการคณะกรรมการโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม
2. เลขานุการคณะกรรมการโครงการปจฉิมนิเทศ
3. เลขานุการคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
4. เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
5. เลขานุการคณะกรรมการบริหารทุนภูมิพล
6. เลขานุการคณะกรรมการแกนนําการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
7. เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย และรับนอง
ใหม วิทยาเขตบางเขน
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการบัณฑิตยุคใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. เลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝายบันทึกภาพ
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และถายภาพหมูบัณฑิต
10. เลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝายจัดนิสิตรับ
และสงเสด็จพระราชดําเนิน
11. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารับผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีพิเศษ ฝายตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร

สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
1
หนวยงาน

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
2
การประเมินผลการดําเนินงาน
1)

2)

3)

โครงการที่มีผลการ
ดําเนินงานตามแผน

โครงการที่เปนไป
ตามกําหนดเวลา

โครงการที่ตรงตาม
วัตถุประสงค

4)

5)

รวม

โครงการที่บรรลุ โครงการที่มีการศึกษา
เปาหมาย
และติดตามผล

ฝายกิจกรรมนิสิต

1

1

1

1

1

1

1

ฝายพัฒนาและวินัยนิสิต

26
22
12
19

26
22
12
19

26
22
12
19

26
22
12
19

26
22
12
19

26
17
12
19

26
22
12
19

ฝายแนะแนวและจัดหางาน
ฝายบริการและสวัสดิการนิสิต
ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม

รอยละ.......100.......ของโครงการที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร กองกิจการนิสิต (จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ80)
รอยละ.......100.......ของโครงการที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร กองกิจการนิสิต (นิสิตมีความพึงพอใจและไดรับประโยชนในระดับมาก รอยละ 70))

วิเคราะหจุดออน - จุดแข็ง
จากสรุปผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิตในรอบปที่ผานมา สามารถวิเคราะหถึงจุดเดน
และจุดควรพัฒนา ไดดังนี้
1. จุดเดน
1.1 กองกิจการนิสิตสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว
ไดตามเปาหมาย
1.2 กองกิจการนิสิตสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนานิสิตของ
มหาวิทยาลัยไดเพิ่มมากขึ้น มีจํานวนนิสิตที่ไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมถึงนิสิตในทุกชั้นป
1.3 กองกิ จการนิสิ ตสามารถขั บเคลื่ อนการดํา เนินโครงการบั ณฑิ ตยุคใหม จน
ประสบผลสําเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในป 2551 สามารถเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรองการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.4 กองกิจการนิสิตสามารถบริหารการใชงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จุดควรพัฒนา
2.1 จากการดําเนินงานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของภารกิจหลัก และภารกิจ
ตามนโยบาย กองกิจการนิสิตจําเปนที่จะตองพัฒนาโครงสรางการดําเนินงานเพื่อใหพรอมรองรับ
ตอการขยายตัวของภาระงานที่เพิ่มขึ้น
2.2 เนื่องจากงานดานกิจการนิสิตมีแนวโนมที่จะขยายตัวในดานการพัฒนานิสิต
มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรองรับจํานวนนิสิตที่มีปริมาณมาก แตเนื่องจาก
บุคลากรมีจํานวนจํากัด การใชวิธีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาจไมเพียงพอจึงจําเปนตองแสวงหา
วิธีการเพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
2.3 งานกิจการนิสิตในปจจุบันและอนาคต จําเปนตองมีบุคลากรที่เปนทั้งนักวิชาการ
และนักปฏิบัติมากขึ้น เพราะจําเปนตองใชความรูความสามารถที่หลากหลายมาใชในการดําเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรจึงถือเปนวาระสําคัญของกิจการนิสิต ซึ่งในปตอไปการพัฒนาบุคลากรดาน
กิจการนิสิตควรเปนไปอยางมีทิศทางและควรกําหนดสมรรถนะจําเปนสําหรับบุคลากรดานกิจการ
นิสิต เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากรตอไป
2.4 การสรางโอกาสการรับรูขาวสารการดําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิตของกองกิจการนิสิต
ทั้งในส ว นของคณาจารยและนิสิ ตจะมีความจํา เป นมากขึ้น จึง จํา เป นที่ จะตองพั ฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพกิจกรรมเดนประจําป 2551
พิธีรําลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด”

โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2551

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีมอบทุนการศึกษา

ศึกษาดูงานตางประเทศ

กิจกรรมพัฒนานิสิต

