




คํานํา 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งคือคู่มือปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน กองกิจการนิสิตจึงได้ดําเนินการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานขึ้นโดยรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทั่วไป 
แผนยุทธศาสตร์การดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย แผนการดําเนินงานและการประเมินผล 
ตามแผนของภารกิจหลัก การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของงานต่างๆ ในฝ่าย และขั้นตอนการ
ดําเนินการ ของภาระงานในฝ่ายต่างๆของกองกิจการนิสิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ใช้บริการได้เข้าใจในการปฏิบัติงานของกิจการนิสิต 

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกระดับทั้งผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และ 
พนักงานทุกท่าน จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานที่ดี และ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามเป้าหมายไว้ทุกประการ 

 

 

(นายวิชาญ วงษ์สังข์)  
     ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
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บทที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อหน่วยงาน 

กองกิจการนิสิต  

ที่ตั้ง 

อาคารกองกิจการนิสิต ถนนสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมิ ใช่จะหมายถึงเฉพาะ          
การศึกษาทางด้านวิชาการในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการศึกษานอก      
ห้องเรียน ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต การเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นผู้มีความพร้ อมทั้งความคิด            
จิตใจ และอุดมการณ์ที่จะนําวิชาความรู้ที่ ได้จากการศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไปรับใช้             
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนอก 
หลักสูตรและการจัดบริการสวัสดิการต่างๆ เพ่ือการพัฒนานิสิตมาโดยตลอด เริ่มจากการจัดตั้งสํานักงาน     
ฝ่ายการปกครองและสวัสดิการขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อมาได้มีการตั้งสํานักงานอธิการบดีขึ้น จึงได้ยก       
ฐานะสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการเป็นกองกิจการนิสิต โดยเป็นหน่วยงานในสังกัด            
สํานักงานอธิการบดี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพ่ือรับภาระดําเนินงานในการให้บริการด้านความเป็นอยู่            
สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ          
ของนิสิต จากนั้นได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกิจการนิสิตออกเป็น ๖ งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต 
งานวินัยและพัฒนานิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ และงานหอพัก  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง กองกิจ การนิสิตกับการเพ่ิม       
ประสิทธิภาพในการทํางาน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ณ วังสิงห์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี          
จากผลการสัมมนา จึงได้นําเสนอต่อมหาวิทยาลัย คือ 

๑. ในส่วนการบริหารงานของกองกิจการนิสิตเห็นสมควรได้ปรับปรุงการบริหารจัดการ              
ภายในกองกิจการนิสิตให้ทันสมัย คล่องตัวและรวดเร็ว 

๒. การปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันภายใต้ข้อจํากัดของกรอบ  พรบ. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต่อมากองกิจการนิสิตจึงได้เสนอปรับโครงสร้างภายในจากเดิมเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้  ฝ่ายบริหาร            
ฝ่ายกิจกรรมนิสิต ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต ฝ่ายทุนการศึกษาและสวัสดิภาพนิสิต ฝ่ายแนะแนวการศึกษา      
และให้คําปรึกษา และฝ่ายหอพักและบริการสวัสดิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิการบดี (รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์) ได้มีนโยบายให้จัดทําใบรับรองประสบการณ์         
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือที่เรียกว่า Transcript กิจกรรม เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นิสิต ในการ      
ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อและการมีงานทํา 
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งานธุรการ 
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ขั้นตอนการให้บริการ 
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งานบริการและสวัสดิการ 
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ของงานบริการและสวัสดกิาร 
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งานหอพัก 
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ขั้นตอนการให้บริการ             

ของงานหอพัก 
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ภาคผนวก 
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การจัดบริการและสวัสดิการนิสิต 
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การจดับริการและสวสัดิการนิสิต
กองกิจการนิสิต

วิชาญ วงษ์สงัข์
ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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สถานท่ีตัง้
อาคารระพสีาครกิ ชัน้ 1-5 (ปีกซา้ยของอาคาร)

พฒันาศกัยภาพนิสติใหเ้ป็นบุคคลทีส่มบรูณ์ ทัง้ทางดา้นวชิาชพี สตปัิญญา สงัคม อารมณ์ รา่งกายและจติใจ และสง่เสรมิ
การจดักจิกรรมของนิสติ ตลอดจนพฒันาคุณภาพชวีติทีด่โีดยการจดับรกิารและสวสัดกิารแก่นิสติในรปูแบบต่างๆ เพือ่ช่วย
ใหนิ้สติมคีวามพรอ้มในการศกึษาเลา่เรยีนไดอ้ยา่งเตม็ทีร่ะหว่างทีก่ าลงัศกึษาในมหาวทิยาลยั

.   

บทบาทและหน้าท่ีของกองกิจการนิสิต
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ทุนการศึกษา

ทนุตอบแทน
การท างาน

ทนุการศึกษา
แบบให้เปล่าจ่ายขาด

เงินสงเคราะหนิ์สิตในกรณีท่ี
ครอบครวันิสิตประสบภยั
ต่างๆเช่น อคัคีภยั/ อทุกภยั/ 

ธรณีพิบติั / วาตภยั ฯลฯ
(ตามนโยบายมหาวิทยาลยั)   

ทนุจากดอกผล

คุณสมบตัิ : ระดบัปรญิญาตรี , ขาดแคลนทนุทรพัยใ์นการศกึษา , ผลการเรยีนตามเกณฑ์ , มคีวามประพฤตดิี , ตามเงือ่นไข
ของทนุนัน้ๆ ก าหนด

โดยมหาวทิยาลยัจะพจิารณา
สนบัสนุนเงนิชว่ยเหลอืเป็นรายกรณี

ระยะเวลาการรบัสมคัร : ตัง้แต่บดัน้ี – 30 กรกฎาคม 2563

สถานท่ี : หน่วยทุนการศึกษา ชัน้ 3 กองกิจการนิสิต

โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 8550 – 8552
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ทนุการศึกษานิสิตพิเศษ

เงนิอุดหนุนทางการศกึษาส าหรบั
นิสติพกิาร : เป็นเงนิสนบัสนุน
ค่าธรรมเนียมการศกึษาใหแ้ก่นิสติที่
มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย ใน
วงเงนิทีส่ านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาก าหนด โดยผูข้อรบัทนุ
จะตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็นผูพ้กิารแลว้
เทา่นัน้. ระยะเวลาการรบัสมคัร: เปิดภาคเรียนเป็นต้นไป

สถานท่ี : หน่วยบริการนิสิตพิเศษ ศนูยส์ขุภาวะ
นิสิต Happy Place Center อาคารบริการเรียนรู้
กองกิจการนิสิต
โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 1073
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การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา

กยศ. ลกัษณะท่ี 1  (กยศ.เดิม) 

- รายได้ครอบครวัไม่เกิน
360,000 บาทต่อปี

นิสิตสามารถยื่นแบบค าขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-student – loan 

ตัง้แต่ 1 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป

สถานท่ี : หน่วยกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชัน้ 3 

กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 8553 – 8556

กยศ. ลกัษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม)
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การส่งเสริมนิสิตดีเด่น

นิสิตทีม่คีวามประพฤติดเีด่น 

นิสิตทีม่ผีลงานดเีด่นด้านกจิกรรมนอกหลกัสูตร

นิสิตทีม่ผีลงานดเีด่นด้านความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม

ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวทิยาลยั  ค่าหน่วยกติ และค่าธรรมเนียมพเิศษ                
ในภาคการศึกษาถัดไป 1 ภาคการศึกษา
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ส่งเสริมการท างานพิเศษระหว่างศึกษา

นิสิตสามารถท างานพิเศษในระหว่างการศึกษาได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ดงัน้ี

• โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตจากการท างาน : โดยการปฏิบติังานในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลยั ค่าตอบแทนชัว่โมงละ 50 บาท
แต่ไม่เกินเดือนละ 4,500 บาท

• งานพิเศษอ่ืนๆ : โดยหน่วยงานภายนอกเปิดรบัสมคัร และประชาสมัพนัธม์ายงั
มหาวิทยาลยั เช่น โครงการหลวง งานเกษตรแฟร์ งานสอนหนังสือ งานระบบ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

สถานท่ีสมคัร : งานแนะแนวและจดัหางาน
ชัน้ 3 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 8561, 8563
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บริการกองทนุสวสัดิภาพนิสิต
• ชว่ยเหลอืคา่รกัษาพยาบาลกรณีประสบอุบตัเิหตุ หรอืเสยีชวีติ

• อาการเจบ็ป่วยทีไ่มไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ (กรณียกเวน้) แต่สามารถ
เบกิเงนิชว่ยเหลอืได้ 4 กรณี ไดแ้ก่ อาหารเป็นพษิ ไสต้ิง่อกัเสบ
ไขเ้ลอืดออก และถกูสตัวท์ ารา้ย

เสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต : 

100,000 บาท

กรณีคนไขน้อก : 

เบกิไดก้รณีละไม่
เกนิ 2,000 บาท

กรณีคนไข้ใน : 

เบิกได้กรณีละไม่
เกิน 8,000 บาท

เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
(กรณีประสบอบุติัเหตุ และกรณียกเว้น) : 

1. ใบเสรจ็รบัเงิน
2. ใบรบัรองแพทย์
3. ส าเนาบตัรนิสิต
4. ส าเนา KU 2

• หมายเหตุ นิสิตสามารถเบิกเงินได้ใน
อตัราค่ารกัษาพยาบาลตามท่ีจ่ายจริง

(เอกสารครบถกูต้องรบัเงินได้ทนัที)

สถานท่ี : หน่วยกองทนุสวสัดิภาพนิสิต
ชัน้ 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 

ต่อ 8525
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สิทธิการรกัษาพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเปาโล (สาขาเกษตร) 

และโรงพยาบาลวิภาวดี
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การศึกษาวิชาทหาร

ขอผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหารกองประจ าการ
ช่วงวนัท่ี 1 – 30 พ.ย. 63

(ผ่อนผนัได้จนอายคุรบ 26 ปีบริบรูณ์)

ระยะเวลาการรบัสมคัร : 13 – 31 กรกฎาคม 2563

ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตท่ีมีความประสงคติ์ดต่อการศึกษา
วิชาทหารในด้านการสมคัรเรียนวิชาทหาร การผอ่นผนั การเข้ารบัฝึกเพ่ิมเติม และประสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกบักระทรวงกลาโหมให้ส าเรจ็ลุล่วง
ตามเป้าหมาย

สถานท่ี : หน่วยวิชาทหาร ชัน้ 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก

โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 8530
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บริการหอพกันิสิต

หอพกัภายในนิสติหญงิ ( จ านวน 10 หลงั )

หอพกัภายในนิสติชาย ( จ านวน 5 หลงั )

หอพกัซอยพหลโยธนิซอย 45 (7 หลงั) หญงิ 5 หลงั / ชาย 1 หลงั / นานาชาติ 1 หลงั

01

02

03

• สถานที่ : งานหอพกั ชัน้ 2 กองกจิการนิสติ / ส านกังานหอพกัซอยพหลโยธนิ 45

• โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 8510 – 8517

• หอพกัใน 2,000 บาท/คน/เทอม หอ้งละ 4 คน (รวมค่าสาธารณูปโภค) 

• หอพกัซอยพหลโยธนิ 2,300 บาท/คน/เดอืน หอ้งละ 4 คน (ไมร่วมค่าสาธารณูปโภค) 

• ระยะเวลาการรบัสมคัร : หอพกันิสติชาย-หญงิ เปิดสมคัรออนไลน์ (สิน้สดุแลว้)

หอพกัซอยพหลโยธนิ 45 รบัสมคัรตลอดปีการศกึษา
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การให้ค าปรึกษา
กองกิจการนิสิตจดัให้มีบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียน การปรบัตวั
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั เพื่อน ครอบครวั และอ่ืนๆ

รวมถึงบริการจดัท าแบบทดสอบการรู้จกัตนเอง เพื่อให้
นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลยัได้
อย่างเตม็ศกัยภาพ

สถานท่ี : หน่วยส่งเสริมสขุภาวะนิสิตและให้ค าปรึกษา
(Happy Place Center)

อาคารบริการเรียนรู้กองกิจการนิสิต
โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 8558 – 9, 8614
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การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
ตามประกาศมหาวิทยาลยัฯ โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูร

นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

8 กิจกรรม ครบทกุประเภทกิจกรรม

ดงัต่อไปน้ี กิจกรรมด้านพฒันาทกัษะ
เสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและการส่ือสาร
( ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม )

.

กิจกรรมด้านพฒันาสขุภาพ
( ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม )

กิจกรรมเพ่ือสงัคม
( ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม )

กิจกรรมมหาวิทยาลยั
( ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม )

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
คณุธรรม ( ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม )

กิจกรรมด้านพฒันาทกัษะการคิดและ
การเรียนรู้ ( ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ) 

http://nisit.kasetsart.org
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ชมรมกิจกรรม

ชมรมด้านศิลปวฒันธรรม

(20 ชมรม)

- การแสดงความสามารถ
/ พิธีกร / ดนตรี /

ศิลปวฒันธรรมพืน้บา้น / 

ถ่ายภาพ / ศาสนา
ชมรมด้านบ าเพญ็ประโยชน์ (17 ชมรม)

-อนุรกัษ์ / ค่ายอาสาซ่อม-สรา้ง / ให้ความรู้

ชมรมกีฬา (31 ชมรม)

- กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
/ กีฬาเพื่อสขุภาพ / 

ทกัษะการกีฬา

* หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอยีด และสมคัรเขา้ชมรมต่างๆ ได้ ใน
งาน “เปิดโลกกจิกรรม” ณ หน้าอาคารระพสีาครกิ” (รอก าหนดวนัเวลา)
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การสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร

กองกิจการนิสิตจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรให้แก่นิสิต เพือ่พฒันา
ศกัยภาพนิสิตให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ เพ่ิมพนูทกัษะในด้านต่างๆ
โดยการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั
• พฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรม
• กิจกรรมส่งเสริมวินัยและค่านิยมท่ีดี
• พฒันาเสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล
• พฒันาด้านสขุภาพทางจิตใจและทางกาย
• กิจกรรมเพ่ือสงัคมและบ าเพญ็ประโยชน์

สถานท่ีสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม : งานวินัยและพฒันาศกัยภาพนิสิต ชัน้ 3

กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
หรือ http://nisit.kasetsart.org

โทรศพัท์ : 0-2118-0150-9 ต่อ 8541-8546
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การแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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 การบริการส านักหอสมดุ

 การบริการอินเตอรเ์น็ต

 การบริการด้านกีฬาสขุภาพ

 การบริการสถานพยาบาล

 การบริการรถโดยสาร มก.

 การบริการไปรษณีย์

 การบริการโรงอาหารกลาง

การบริการอ่ืนๆ
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 การให้ทุนนิสิต ชั้นปี 1 ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid

-19 

- ทุนช่วยเหลือ 15,000 บาท/คน 

- ทุนท างาน ไม่เกินคนละ 5,000 บาท/เดือน

 การช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส : 

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีตรวจพบเชื้อ 10,0

00 บาท / เสียชีวิต   100,000 บาท 

 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักซอยพหลโยธิน 45   

50% (1,150 บาท) 

จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 

การชว่ยเหลอืนสิติ ปี 1 ที่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19
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กองกิจการนิสิต
ยินดีให้บริการนิสิตด้วยจิตบริการ
พฒันานิสิต ปลกูจิตส านึก ระลึกคณุธรรม ช้ีน าคณุภาพชีวิต

www.sa.ku.ac.th
https://www.facebook.com/SAKUkasetsart/
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ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

155 



ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันานิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

รักษาการแทนอธิการบดี
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั 

ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560 – 2571)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

01

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับสากล

02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามภารกิจ

03
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• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

เพื่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน

แผนงานท่ี 1 : 
สร้างสรรค/์ประสิทธิภาพ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วย
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อ
สังคมไทย/โลกมีความยั่งยืน

 แนวทางการบริหารและพัฒนา : ส่งเสริมให้นิสิตน าองค์
ความรู้ของตนเองไปสร้างชุมชนต้นแบบในท้องถ่ินเกิดตนเอง 
หรือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยวิทยาเขต หรือศูนย์/สถานี
วิจัย
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• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการในระดับสากล

แผนงานท่ี 2 : 
การสร้างระบบเพื่อการพัฒนา
นิสิตด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรม สังคมไทย/โลกมี
ความยั่งยืน

 แนวทางการบริหารและพัฒนา : จัดระบบสนับสนุน เช่น การ
ให้รางวัล การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร การจัดระบบท่ี
เอื้อต่อการวิจัย
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพการด าเนินงานตามภารกจิ

• แนวทางการบริหาร
และพัฒนา :

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนิสิต

และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแผนงานที่ 4 :

การส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมทางกาย เพ่ือ
สุขภาพท่ีดี

แผนงานที่ 5

การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้นิสิต

มีความสามารถปรับตัว
และมีความสุข

แผนงานที่ 3 :
การพัฒนาทักษะทาง
ปัญญาเพื่อการด าเนิน
ชีวิตในสังคม

แผนงานที่ 6 :

การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อสร้าง
บัณฑิตสู่การเป็นพลเมือง
โลก
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แนวทางการบริหารและพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การเพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพการด าเนินงานตามภารกจิ (ต่อ)

แผนงานที่ 7 :
การส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย พร้อมท้ัง
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

แผนงานที่ 8 :
การเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
สวัสดิภาพและสวัสดิการ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิต

แผนงานที่ 9 :
การส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

161 



162 



163 



 

คู่มือการบริหารงานกิจการนิสิต 
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                              คู่มือ การบริหารงานกิจการนิสิต 

 
ตอนท่ีหนึ่ง  ความรู้ท่ัวไปในงานกิจการนิสิต 

                1.1  งานกิจการนสิิต  : ความหมาย 
                       งานกิจการนิสิต  หมายถึง   งานที่เก่ียวข้องกับ  “ชีวิตผู้เรียน”  ในสถาบันเพ่ือสร้างความพร้อม
ในการศึกษาเลา่เรียนและสร้างความเจริญงอกงามแก่นิสิตทกุด้านในสถาบัน นอกจากน้ีอาจหมายถึง  การดําเนินงาน 
เฉพาะด้านที่มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู่คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ หรือมีเป้าหมายพุ่งตรงสู่นิสิตเป็นหลัก 
                1.2  งานกิจการนสิิต  : วัตถุประสงค ์
                        1.2.1  เสริมสร้างความพร้อมให้แก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน 
                        1.2.2  เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นิสติ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ 
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา     
               1.3  ปรัชญางานกิจการนสิิต  
                        การดําเนินงานกิจการนิสิตอยู่บนฐานความเช่ือที่ว่า 
                        -  นิสิตทกุคนมีความแตกต่างกัน 
                        -  นิสิตทกุคนสามารถพัฒนาได้ 
                        -  นิสติทกุคนมีคุณค่าในตนเอง ผู้เรียนทุกคนมีความสําคัญ จึงควรได้รับการพัฒนาโดยความเท่า
เทียมกัน 
                       -  นิสิตทกุคนควรได้รับการพัฒนาครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์  (ความรู้  เจตคติทักษะ  
บุคลิกภาพ  สขุภาพ  ลักษณะนิสัย  คุณธรรม)        
        1.4  ภารกิจของงานกิจการนสิิต 
                      การดําเนินงานกิจการนิสิต   เปา้หมายปลายทางอยู่ที่  “การพัฒนานสิิต”  ยังมีผู้บริหารสถาบัน 
การศึกษา จํานวนไม่น้อยยังเข้าใจว่า  งานกิจการนิสิต  คือ งานที่มีภารกิจในการให้บริการแก่นสิติ  แท้จริงแล้ว 
การพัฒนานิสิต 1 คน  มหาวิทยาลัยมิได้ใช้กลไกด้านการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียว  ในการสร้างคุณลักษณะที่
สมบูรณ์ครบทกุด้านของความเป็นบัณฑิต   แต่มหาวิทยาลัยใช้กลไกหลายด้านประกอบเข้าด้วยกันในการพัฒนานิสิต 
ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  กลไกทางด้านกิจการนิสิตและกลไกทางด้านอาจารย์ที่
ปรึกษา 
                      1.4.1  บทบาทในการพัฒนานิสิตให้มคีวามพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
                                 การดําเนินบทบาทดังกล่าว งานกิจการนิสิตมีภารกิจในการจัด  “บริการ”  เพ่ือพัฒนา
นิสิต ดังน้ี 
                                 1.4.1.1 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ด้วย
การจัดบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดบริการ
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ด้านแนะแนวและให้คําปรึกษา ด้านทุนการศึกษา  ด้านบริการจัดหางาน  ด้านหอพัก 
                                1.4.1.2 พัฒนานสิิตให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้วยการจัดบริการทางด้าน
โภชนาการ  ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านบริการสุขภาพ 
                                1.4.1.3 พัฒนานสิิตให้มีความพร้อมต่อการเป็นผู้เรียนในมหาวิทยาลัย ด้วยการจัด
โปรแกรมการปฐมนิเทศนิสิต 
                       1.4.2  บทบาทในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะของ “ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ครบทุกด้าน”  
                                การดําเนินบทบาทดังกล่าว งานกิจการนิสิตมภีารกิจในการสร้าง “โอกาส” เพ่ือให้นิสิต
ได้เข้าร่วมเพ่ือสร้าง “ประสบการณ์ชีวิต”  “การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ตนสนใจ”  “การเสริมสร้างศักยภาพในตนใน
ด้านต่าง ๆ”  หรือเพ่ือ “การค้นหาตนเอง” ในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนานิสิตดังกล่าว ดําเนินการใน
รูปของการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ได้แก่ 
                                1.4.2.1  การจัดกิจกรรมนิสิต เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระที่จะได้รวมกลุม่กันเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันตามความสนใจ ความถนัด ความชอบ ทั้งน้ีต้องดําเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน โดย
ไม่มีคะแนนเขา้มาเก่ียวข้อง 
                                1.4.2.2 การสร้าง  “หลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้น” เพ่ือพัฒนานิสิตในด้านใดด้านหน่ึง เช่น 
ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม  หรือเสริมทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา 
เป็นต้น 
                       1.4.3  บทบาทในการพัฒนา “ลักษณะนิสัย” เพ่ือให้มีความพร้อมทีจ่ะเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ 
                                การดําเนินบทบาทดังกล่าว  งานกิจการนิสิตมีภารกิจในการเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้ที่มี 
“วินัยในตนเอง” “ค่านิยมไทย” และ “จิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม”  จึงได้จัดให้มีงานทางด้านวินัยนิสิตขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง  
“ลักษณะนิสัย” ดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่นิสิต เพ่ือสร้างความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีแก่ประเทศในอนาคต 
                              จึงเห็นได้ว่า บทบาทและภารกิจที่แท้จริงของ  “งานกิจการนิสิต”  ครอบคลุมการพัฒนา
นิสิต ต้ังแต่ “แรกเข้า” จน “สําเร็จการศึกษา” ประกอบด้วย 
                           1.4.3.1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่ย่ังยืน 
                            1.4.3.2  การเสริมสร้างลักษณะนิสัย 
                         1.5.3.3  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต 
                               1.4.3.4  การสร้างความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
               1.5  ธรรมชาติงานกิจการนิสติ 
                      1.5.1  เป็นงานที่เก่ียวข้องกับชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลยั (Student Life) โดยตรง 
                      1.5.2   ไมใ่ช่งานที่มีลักษณะตายตัว เป็นงานที่มีความเคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
                      1.5.3  เป็นงานที่จําเป็นต้องเน้น “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” หมายถึง ต้องเข้าใจธรรมชาติและวัย
นิสิตต้องคิดถึงประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับเป็นสําคัญ เป็นต้น 

166 



 3

                       1.5.4  เป็นงานที่ไม่อาจดําเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จในตนเอง ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ
หลายฝ่าย  
 
ตอนท่ีสอง  ทิศทาง เป้าหมาย การพฒันานิสิต และนโยบายกิจการนิสิต 

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนโยบายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานกิจการนิสิต ดังน้ี 
                 2.1  ปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสัง่สมเสาะแสวงหา และพัฒนา
ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพรอ้มด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้
ช้ีนําทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 
                2.2   ข้อมูลพืน้ฐานด้านการพัฒนานสิิต 
                        2.2.1  เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                 http://www.qa.ku.ac.th/Download/ku26052554.pdf 
                        2.2.2  อัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                 http://www.qa.ku.ac.th/Download/ku26052554.pdf 
                        2.2.3  คา่นิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
                                            http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=13 
                        2.2.4  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านพัฒนานิสิต 
                                 http://www.ku.ac.th/kunews/news55/6/PlanKU2555-2558.pdf 
                        2.2.5  กรอบนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         
                                           http://www.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=10 
 

ตอนท่ีสาม  ระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนิสิต 

                 ในการบริหารจัดการงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้กําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานไว้
ดังต่อไปน้ี 
                 3.1 ระบบการบริหารงานกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                       มหาวิยาลัยได้จัดระบบการบริหารงานกิจการนิสิตทีมุ่่งสร้างความเป็นเอกภาพในการดําเนินงาน
ทั้ง ๔ วิทยาเขต และเช่ือมโยงการดําเนินงานในระดับคณะ ตลอดจนบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนภารกิจการดําเนินงานด้านกิจการนิสิต และหน่วยงานนิสิต เพ่ือให้การดําเนินงานสามารถ
สนองตอบต่อนโยบายและเป้าหมายในการ  
http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=19 
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                 3.2  คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานกิจการนิสิต 
                   3.2.1  คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen05/gen05-0558-2556.pdf   
                            3.2.1.1  องค์ประกอบ 
                            3.2.1.2  ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
                   3.2.2  คณะกรรมการระดับวิทยาเขต ในแต่ละวิทยาเขตจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ขึ้น https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/ 
                           3.2.2.1  องค์ประกอบ 
                           3.2.2.2  ภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
                  
    3.2.3  คณะกรรมการระดับคณะ ในแต่ละคณะจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะขึ้น 
http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen05/gen05-2188-2555.pdf 
                           3.2.3.1  องค์ประกอบ 
                           3.2.3.2  ภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
          3.3  กลไกการบริหารงานกิจการนิสิต 
                 กลไกการบริหารงาน คือ การกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดําเนินงานกิจการนิสิตเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 
                 3.3.1  กองกิจการนิสิต  เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทีม่ีหน้าที่โดยตรงต่อการจัดบริการด้านกิจการ
นิสิต และส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อเสริม เติม เต็ม พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของนิสิต 
ตลอดจนดูแลและกํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานด้านกิจการนิสิต ในทุกวิทยาเขต  
                 3.3.2 คณะวิชา  เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนานิสิตของคณะ 
                 3.3.3 องค์การนิสิต  เป็นหน่วยงานนิสิตซึ่งบริหารกิจกรรมนิสิตในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
                 3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต  เป็นผูแ้ทนของมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่ในการแนะนําและให้
คําปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสติ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย 

          3.4  บทบาทและหน้าที่ของผูบ้รหิารกิจการนิสติ 
                 ผู้บริหารกิจการนิสิต มีบทบาทและหน้าทีใ่นการดําเนินงานกิจการนิสิต ดังต่อไปน้ี 
                 3.4.1  บริหาร  กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานด้านกิจการนิสิตทีร่ับผิดชอบ ให้
เป็นไปตามกรอบนโยบาย เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย 
                 3.4.2  ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนดําเนินงานด้านกิจการนิสิต  
                 3.4.3  ใหค้ําปรึกษา ให้คําแนะนําในการดําเนินงานแก่หน่วยงานด้านกิจการนิสิตที่รับผิดชอบ 
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                 3.4.4  ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านกิจการนิสิต   
                 3.4.5  ประเมนิและวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงาน ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงานด้านกิจการนิสิต 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 
                 3.4.6  ผลักดันประเด็นพัฒนาสร้างสรรค์ หรอืประเด็นปัญหาด้านกิจการนิสิต สู่มหาวิทยาลัย เพ่ือการ
พิจารณาแสวงหาแนวทางการดําเนินงาน 
                 3.4.7  ดูแลการจัดทํา SAR เพ่ือสนับสนุนขอ้มูลเพ่ือการประกันคุณภาพ ตามดัชนีองค์ประกอบด้าน
การประกันคุณภาพที่เก่ียวข้อง 
                 3.4.8  ใหค้วามร่วมมือในการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 
                 3.4.9  ดําเนินการในภารกิจนอกเหนือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ตอนท่ีสี่    การจัดบริการด้านกิจการนิสิต 
               การจัดบริการด้านกิจการนิสิต มุ่งสนับสนุนให้นิสิตเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนิสิต (well-being) ในมหาวิทยาลยั การจัดบริการด้านกิจการนิสิต ประกอบไปด้วย บริการ
ด้านสนับสนุนการใช้ชีวิตของนิสิต บริการด้านแนะแนวและจัดหางาน บริการด้านทุนการศึกษาบริการด้านกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษา  บริการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัย  และบริการด้านใบประมวลผลกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
              บริการด้านกิจการนสิิต  
                    4.1 บริการด้านสนับสนุนการใช้ชีวิตของนิสิต 
                            4.1.1. บริการหอพัก http://ss.sa.ku.ac.th/ 
                             4.1.2  กองทุนสวัสดิภาพนิสิต   

http://www.sw.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=8&Itemid=5 
                             4.1.3  วิชาทหาร                               

http://www.sw.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=10&Itemid=7  
                   4.2  บริการด้านแนะแนวและจัดหางาน 
                              4.2.1  บริการให้คาํปรึกษานิสิต http://pirun.ku.ac.th/~psdptp/index.html 
                              4.2.2  บริการระบบส่งเสริมการมงีานทํา https://jobsa.ku.ac.th/ 
                              4.2.3  บริการด้านแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา 

  รอข้อมูล update 
                              4.2.4  บริการนิสติพิการ http://vachirapornnun.wix.com/noon 
                  4.3   บริการด้านทุนการศึกษา http://ssirintipp.wix.com/scholarships-2 
                 4.4   บริการด้านการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา http://ku--can.wix.com/studentloan1# 
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       4.5   บรกิารให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัย  http://www.sa.ku.ac.th/safety-index.html 
                  4.6   การขอใบประมวลผลกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
                             http://www.sw.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=6   
   

ตอนท่ีห้า  กิจกรรมนิสิต  
              5.1  กิจกรรมนิสิต  คือ อะไร 
                    กิจกรรมนิสิต คือ  กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเช่ือ 
ความสามารถ ความถนัดของตนในเรื่องใดเรื่องหน่ึงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กีฬา บําเพ็ญประโยชน์  ศิลปวัฒนธรรม 
จริยธรรม วิชาการ เป็นต้น  ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวจะต้องดําเนินการในรูปของชมรมกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือคอยให้คําแนะนําและคอยอํานวยความสะดวก ให้การ
จัดกิจกรรมที่นิสิตคิดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งน้ีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตไม่มกีารให้คะแนนหรือเป็นส่วน
หน่ึงของคะแนนแต่อย่างใด 
             5.2  กิจกรรมนิสิต  :  สําคญัอย่างไร 
  กิจกรรมนิสิตมคีวามสําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อนิสิต เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษามิได้
มุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิตด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะมุ่งพัฒนานิสิตในทุกด้าน ดังน้ันการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจพัฒนานิสิตโดยรอบด้านได้ ซึ่งกิจกรรมนิสิตจะเป็นส่วนช่วยเสริม เติม เต็ม เพ่ือให้นิสิตได้
เกิดการเรียนรู้ที่จะคิดสร้างสรรค์กิจกรรมตามความชอบ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นิสิต
ได้รับทักษะและพัฒนาการทางบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ 
             5.3  โครงสร้างกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                    รอข้อมูล update 
             5.4  องค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                    รอข้อมูล update      (เช่ือมไปยังทุกคณะ ทุกวิทยาเขตด้วย) 
                    วิทยาเขตบางเขน                                       
                    วิทยาเขตกําแพงแสน 
                    วิทยาเขตศรีราชา 
                    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  
            5.5  ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ เงนิบํารงุกิจกรรมนิสิต 
                   http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=20 

            5.6  ขั้นตอนการขออนุมัติเงนิบํารุงกิจกรรมนิสิต  
                   http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=21 
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  5.7  ระเบียบ ข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้อง 
                  5.7.1  ธรรมนูญนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                            http://www.sa.ku.ac.th/stdrule2549.pdf 
                  5.7.2  ระเบียบว่าด้วยการเลือกต้ัง 
                            รอขอ้มูล update 
            5.8  การประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานท่ีดูแลกิจกรรมนิสิตของกองกิจการนิสิต 
                   http://sa.sa.ku.ac.th/ 
             5.9  เอกสารกิจการนสิิตเพื่อการ Download 
                   5.9.1  คู่มือกิจกรรมนิสิต 
                   5.9.2  คู่มือกิจกรรมนิสิต สําหรับ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต 
 
ตอนท่ีหก  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็น คนเก่ง คนดี 
คนมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย และใส่ใจอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงเตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและ
ประสบการณ์ทั้งภายในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน ในส่วนของการจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอกช้ันเรียน 
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร จะเป็นส่วนเสริม เติม เต็ม คณุลักษณะความเป็นบัณฑิต
ให้แก่นิสิต เพราะจะเกื้อหนุนให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในรูปของ “ทักษะชีวิต” ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ 
ที่มีความสําคญัต่อการใช้ชีวิตในอนาคตภายหลังจากสําเร็จการศึกษา และเพ่ือให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกคน ทุกวิทยาเขต ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกช้ันเรียนที่เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้นิสิตทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนิสิต 
               6.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ความหมาย 
                    หมายถึง  กิจกรรมนอกช้ันเรียนที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือเสริม เติม เพ่ิม ในด้านการ
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีพัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ ทั้งน้ีการ
เข้าร่วมของนิสิตให้เป็นไปตามความชอบ ความสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเก่ียวข้อง 
              6.2  ลักษณะสาํคัญของการดําเนนิกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                      6.2.1. กิจกรรมเสริมหลกัสูตรควรส่งเสริมให้นิสิตรู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพแห่งตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
                      6.2.2  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ควรจะต้องเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์ด้านการทํางานเป็น
หมู่คณะ มกีารแสดงตน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อ่ืน พัฒนาความ
เป็นผู้นําและผูต้ามท่ีดี ฝึกหัดการทํางานอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
                      6.2.3 กิจกรรมเสริมหลักสตูรควรช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อม 
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ันอาจเป็นหนทางในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย 
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                      6.2.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรควรพัฒนานิสิตให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม มีความ
เป็นไทย และภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของชาติ ช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรี และนาฏศลิป์
ไทย ตลอดจนประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม 
            6.3  เงื่อนไขการกําหนดใหน้สิติเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                   http://nisit.kasetsart.org/ 
            6.4  การเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณกิ์จกรรมเสริมหลักสูตร 
                   http://nisit.kasetsart.org/ 

            6.5  Transcript  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
                   http://nisit.kasetsart.org/ 
   6.6  ขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
                    รอข้อมูล update 
            6.7  การประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานท่ีดูแลกิจกรรมเสริมหลักสตูรของกองกิจการนสิิต 
                   -  หน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                      http://www.sw.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=6                
             6.8  เอกสารเพื่อการ Download  
                   -  คู่มือโครงการบัณฑิตยุคใหม ่    
             6.9   ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสตูร  
           รอข้อมูล update 
             6.10 ขั้นตอนการเป็นคณะทํางาน ตามเง่ือนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
                    รอข้อมูล update 
 
ตอนท่ีเจ็ด  วินัยนิสติ       
                มีหน้าที่ควบคมุกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการ
สอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบดําเนินการร่างคําสั่งลงโทษ
นิสิต ประสานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและรวบรวมเผยแพร่ข้อมลูที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิตรวมทั้ง
พัฒนากฎ ข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน 
                7.1  ความหมาย  “วินัยนิสติ”   
                       คําว่า วินัยนสิิต สามารถนิยามความหมายได้ในนัยยะดังต่อไปนี ้ 
                        7.1.1 การกําหนดแบบประพฤติในการอยู่ร่วมกันของนิสิตในสถาบัน เช่น เคารพความเป็นมนุษย์
ซึ่งกันและกันเคารพกติกาสถาบัน  ไม่ละเมดิสิทธิผู้อ่ืน  รูจ้ักใช้สิทธิและหน้าที่ในสถาบนั การรู้กาละเทศะ 
                        7.1.2 การมีสํานึกรับผดิชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน สถาบัน ส่วนรวม ประเทศชาติ 
                        7.1.3 ความสามารถในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติ ปฏิบัติ หรือ ไม่ประพฤติ ปฏิบัติ 
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   7.2  การพัฒนาวินยันสิิตในระดับอุดมศึกษา คือ 

                       7.2.1  การสร้างให้นิสิตนักศึกษามีแบบประพฤติที่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันที่ดีกับผู้อ่ืนในสังคม 
มหาวิทยาลัย 
                       7.2.2  การให้นิสิตเรียนรู้การปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่สถาบัน
กําหนด ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง 
                      7.2.3  การพัฒนาให้นิสติได้เรียนรู้กาลเทศะ หรือ การแสดงออกซึ่งบทบาทที่เหมาะสมในสถานะ
ต่าง ๆ 
                      7.2.4  การเรียนรู้ทักษะในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ หรือ ไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                      7.2.5  การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 
   7.3  พฤติกรรมคุณธรรมนสิิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                     7.3.1  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกําหนดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต 
                               ทีพึ่งประสงค์ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/                            
                    7.3.2  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                              https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/ 
                7.4  ระเบียบข้อบังคบัด้านวินัยนสิิต 
                     7.4.1 ข้อบังคับด้านวินัยนิสิต 

     http://dsd.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid =27 

                      7.4.2 ข้อบังคับว่าด้วยการทุจริตการสอบ 
                             http://www.sa.ku.ac.th/rule-corupt42.html   
                      7.4.3 ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกาย 
                              http://www.sa.ku.ac.th/rule-uniform2553.pdf  
                7.5  ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการดําเนนิงานวินัยนิสติ 

       http://dsd.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12   
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                  7.6  ขั้นตอนการสอบสวนนิสิต 
 

 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เร่ือง การดาํเนินงานสอบสวนกรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ 

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาระดับโทษนิสิต ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 

คณบดีเสนอโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพ่ือเสนออธิการบดี 

ส่งเรื่องให้กองกิจการนิสิต 

ร่างคําสั่งลงโทษเสนออธิการบดีลงนาม

กองกลางส่งคําสั่งลงโทษให้กองกิจการนิสิต

ทําสําเนาคําสั่งลงโทษแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 

เมื่อมีกรณีนิสิตส่อทุจริต หรือกระทําการทุจริตในการสอบ ให้อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบรายงาน
โดยตรงต่อประธานกรรมการการสอบและให้ดําเนินการสอบสวนนิสิตที่ส่อทุจริต หรือทุจริตใน

การสอบ โดยต้ังคณบดีที่นิสิตสังกัดเป็นประธานกรรมการสอบสวน 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เร่ือง การดาํเนินงานสอบสวน 

คณะ / รปภ. ส่งเรื่องเพ่ือทําการสอบสวนมาที่กองกิจการนิสิต 

รับเรื่อง งานวินัยฯเสนอรายช่ือกรรมการสอบสวนเพ่ือแต่งต้ังพร้อมร่างคําสั่ง  
ส่งงานธุรการเสนอผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

เสนอคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวนเพ่ือให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจจการนิสิตและพัฒนากายภาพพิจารณาลงนาม 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพลงนามแล้ว  
กองกลางส่งคําสั่งแต่ต้ังกรรมการสอบสวนมาที่กองกิจการนิสิต 

งานวินัยฯ ส่งคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวน และทําสําเนาคําสั่งแจ้งกรรมการ
สอบสวนทราบ เพ่ือนัดกรรมการสอบสวนและนัดนิสิต ดําเนินการสอบสวน 

สรุปผลการสอบสวนส่งให้กรรมการสอบสวนลงนามและสง่กลับมาที่กองกิจการนิสิต 
เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาระดับโทษที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอโดยผ่าน

สํานักงานกฏหมาย 

ร่างคําสั่งลงโทษเพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม  
โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

กองกลาง ส่งคําสั่งลงโทษนิสติให้กองกิจการนิสิต 

ทําสําเนาคําสั่งลงโทษแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เร่ือง การดาํเนินงานสอบสวนวนัิยนิสิต    

คณะกรรมการสอบสวน 

 ประชุมพิจารณาการลงโทษ 

 รายงานผลการสอบสวนเสนออธิการบดี
งานวินัยนิสิตจัดทําคําสั่งลงโทษ  

อธิการบดลีงนามคําสั่งลงโทษ 

งานวินัยนิสิต

สําเนาคําสั่งแจ้งโทษแก่นิสิต   
คณะที่นิสิตสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่งานวินัยนิสิต
รับคําร้องทุกข์/แจ้งเหตุ 

 ต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
สอบสวน หาข้อเท็จจริง

หากข้อมูลหลกัฐานไม่เป็นความจริง 

ยกเลิกยุติการสอบสวน 

หากข้อมูลหลกัฐานเป็นความจริง 

นิสิตที่ถูกกระทํา 
ถูกละเมิดสิทธ์ิ 

นิสิตที่งานวินัยนิสิตเรียกพบ 
(ได้รับข้อมูลความผิดจากหน่วยงานต่างๆ) 

นิสิตถูกกล่าวหาว่า 
กระทําความผิด ละเมิดสิทธ์ิผู้อ่ืน 
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     7.7  การประสานการดําเนินงานกับหนว่ยงานท่ีดูแลงานวินัยนสิิตของกองกิจการนิสิต 
                     - หน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต http://dsd.sa.ku.ac.th/  
                7.8  ภาพการแต่งกายนิสิตที่ถูกระเบียบ 
                      http://dsd.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=26 
                                                                                           
ตอนท่ีแปด  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

                 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของนิสติเก่าที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็น
กําลังสําคัญร่วมสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดต้ังหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น 
ในกองกิจการนิสิต เพ่ือดําเนินภารกิจด้านการจัดทําสารสนเทศนิสิตเก่า ตลอดจนเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นิสิตเก่ากับมหาวิทยาลัย 
               8.1  ศิษย์เก่าสมัพันธ์  : ความหมาย 

การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม
ประสานความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
               8.2  ขอบเขตภารกิจ 

    8.2.1 จัดทาํฐานข้อมูลเบ้ืองต้น ภาวการณ์ทํางาน และสถานประกอบการของศิษย์เก่า 
    8.2.2 จัดทาํข้อมูลและความต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆของนิสิตปัจจุบัน 
    8.2.3  จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะศิษย์เก่าที่มีสถานประกอบการของตนเอง 
    8.2.4  ดําเนินการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตจบใหม่ในแต่ละปี 
    8.2.5  ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า จําแนกตามกลุ่ม

สาขาวิชาที่เปิดสอน 
   8.2.6  ประชาสัมพันธ์ สรา้งความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในด้านการหางานทํา

ระหว่างเรียนและเพ่ือการมีงานทําสําหรับบัณฑิต 
   8.2.7  สํารวจความต้องการใช้บัณฑิตของศิษย์เก่าที่มีสถานประกอบการ 
   8.2.8  ดําเนินการแจ้งข่าวสารข้อมูลกับบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทํา/เปลี่ยนงาน เพ่ือการเตรียมความ

พร้อมในการทาํงาน 
  8.2.9  ดําเนินการจัดการพบปะระหว่างศิษย์เก่าที่สถานประกอบการและบัณฑิตจบใหม่ 
  8.2.10. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า 

              8.3  โครงสร้างการดําเนินงาน  
   รอข้อมูล update 

              8.4  การประสานงานกับหน่วยงานท่ีดูแล 
  8.4.1  หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานแนะแนวและจัดหางาน 
          http://www.oku.sa.ku.ac.th/ 
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ตอนท่ีเก้า  นิสิตดีเด่นและนิสิตรางวลัพระราชทาน 
               ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะความเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์น้ัน เพ่ือให้นิสิตที่มีค่านิยมที่ดีในด้านการประพฤติปฏิบัติ และมีผลงานในการสร้างช่ือเสียงและ
เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย ได้มีกําลังใจและมีความมั่นใจมากขึ้นในการประพฤติปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทาง
ส่งเสริมนิสิตดังกล่าว 
              9.1  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการส่งเสรมิค่านิยมที่ดีนสิิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลยัในเรื่องทีเ่ก่ียวข้อง อีก 5 ฉบับ 

   9.1.1  ประกาศ มก.  เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น  
                              http://www.sa.ku.ac.th/rule-stdpro04.html 
                     9.1.2  ประกาศ มก.  เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 
                              http://www.sa.ku.ac.th/rule-stdpro06.html 
                     9.1.3  ประกาศ มก.  เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  
                              http://www.sa.ku.ac.th/rule-stdpro03.html 
                     9.1.4  ประกาศ มก.  เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น  
                              http://www.sa.ku.ac.th/rule-stdpro02.html 
                     9.1.5  ประกาศ มก.  เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานกีฬาดีเด่น  
                              http://www.sa.ku.ac.th/rule-stdpro05.html         
              9.2   ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง นักศึกษารางวัลพระราชทาน 
                       http://www.kmutt.ac.th/guidance/new/images/stories/Document%202.pdf   
                
 9.3  ขั้นตอนการนําเสนอรายชื่อนสิิตเข้ารับการพจิารณาและกรอบเวลาการพิจารณา 
                     9.3.1  การนําเสนอรายช่ือนิสิตที่มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
                                        http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=22 
  9.3.2  การนําเสนอรายช่ือนิสิตรางวัลพระราชทาน 

                                        http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=23 

 

              9.4  การประสานการดําเนนิงานกับหน่วยงานท่ีดูแล 
                     9.4.1  ในเร่ืองการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิตของกองกิจการนิสิต 
                               http://sa.sa.ku.ac.th/ 
                     9.4.2  ในเร่ืองการเสนอช่ือรางวัลพระราชทานของกองกิจการนิสิต 
                               http://sa.sa.ku.ac.th/ 
              9.5  รายชื่อนสิติที่ได้รับการคดัเลือกเป็นนิสติดีเด่น 
                     http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14 
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ตอนท่ีสิบ  หน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนนุการให้บริการนิสิตและแนวทางการประสานงาน 

              ในการบริหารงานกิจการนิสิต จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ข้อมูลนิสิต อาคารสถานที่ในการดําเนินงาน ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ซึง่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยทีส่นับสนุนการให้บริการแก่นิสติ ได้แก่ 
               10.1  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ ดังต่อไปน้ี 
                       10.1.1  ด้านการขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 
                            ข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน http://www.vehicle.ku.ac.th/index.html     
                       10.1.2  ด้านการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย 
                                 10.1.2.1  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
                                 10.1.2.2  หอประชุมใหญม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                 10.1.2.3  อาคารศูนย์เรียนรวม 
                                   ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน http://www.vehicle.ku.ac.th/index.html          
                       10.1.3  ด้านการขอต้นไม้ เพ่ือประดับตกแต่ง 
                                 ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน http://www.vehicle.ku.ac.th/index.html            
               10.2  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสถานที่สําหรับการ
ประชุม สัมมนา การแสดง ทีม่ีขนาดความจุ 500 คน 
                        ข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน http://www.oamc.ku.ac.th/ 
               10.3  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ ดังต่อไปน้ี 
                        10.3.1  งานด้านเครื่องมือโสตและทัศนูปกรณ์ 
                        10.3.2  งานด้านการจัดทําวีดีทัศน์ 
                        ข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน http://eto.ku.ac.th/          
    10.4  สถานพยาบาล  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ดังต่อไปน้ี  
                        10.4.1  งานรักษาพยาบาล 
                        10.4.2  งานรักษาด้านทันตกรรม 
                        10.4.3  งานด้านกายภาพบําบัด 
                       ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน http://www.inf.ku.ac.th/th/index.php 
               10.5  สํานักงานทรัพย์สิน (บริการด้านอาหารและโภชนาการ) 
         http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=61 
               10.6  สํานักหอสมุด http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th 
               10.7  สํานักคอมพิวเตอร์ https://cpc.ku.ac.th/ocs/ 
               10.8  สํานักการกีฬา  http://www.sp.ku.ac.th/ 
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ตอนท่ีสิบเอ็ด  การประกันคุณภาพการบริหารกิจการนิสิต 

                  ในการบริหารงานด้านกิจการนิสิต  จําเป็นต้องรับทราบและเรียนรู้ประเด็นการประกันคุณภาพที่
เก่ียวข้อง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เน่ืองจากเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้อง 
ดําเนินการ ซึ่งประเด็นด้านการประกันคุณภาพเป็นประเด็นที่ผู้บริหารด้านกิจการนิสิตจําเป็นต้องสนับสนุนข้อมูลการ
ดําเนินงานสําหรับภาพรวมการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีประเด็นการประกันคุณภาพ 
ที่ผู้บริหารกิจการนิสิตจําเป็นต้องทราบและเรียนรู้ ประกอบด้วย 
                 11.1  องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
                         ดัชนี  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมที่จัดใหแ้ก่นักศึกษา 
                         http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf 
                 11.2  องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
                         ดัชนี  3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 
                         http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf 
                         ดัชนี  3.2  ระบบกลไกและการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
                         http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf 
                11.3   องค์ประกอบที่ 6  การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                         ดัชนี  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                        http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf 
                11.4   เอกสารประเมินการประกันคุณภาพ 
                        http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf 
 
ตอนท่ีสิบสอง เอกสารสรุปผลการสัมมนา / รายงานการประชมุด้านกิจการนิสิต 
                 ในการบริหารงานกิจการนิสิต จะมีการประชุม หรือ สมัมนาที่เก่ียวข้องกับงานด้านกิจการนิสิต ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่าย ระดับชาติ ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้
ดังน้ี 
                 12.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                 12.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต 
                 12.3  สรุปผลโครงการสัมมนาด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                 12.4  สรุปผลโครงการสัมมนาด้านกิจการนิสิตนักศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 
                 12.5  เอกสารบทความด้านกิจการนิสิต 
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ตอนท่ีสิบสาม  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีควรทราบ 
                  13.1  ผู้บรหิารด้านกิจการนิสิต 
           รอข้อมลู update 
                     13.2  ศูนย์เกษตรรวมใจ 
            - ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 1    0-2579-5526   ภายใน 1597 
            - ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 2    0-2579-5526   ภายใน 1260,1460 
                     13.3  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต / อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมนิสิต 
                             รอขอ้มูล update 
                     13.4  โรงพยาบาลวิภาวดี   
                             - เบอร์โทร 0-2561-1111, 0-2941-2900, 02-941-2800 / แฟกซ์ 0-2561-1466 
                     13.5  สถานีตํารวจนครบาลบางเขน 
           - เบอร์โทร 0-2521-2232 ,0-2521-0070 / แฟกซ ์0-2521-1193 , 0-2970-6206 
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