
 
 

 

 



บทสรุปการด าเนินงานของงานธุรการ กองกิจการนิสิต 

งานธุรการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้งานต่างๆ ภายในกองกิจการนิสิต เกิดความคล่องตัว ดูแลงาน
ภาพรวมของกองกิจการนิสิต เช่น สารบรรณ การเงิน งบประมาณ  พัสดุ บุคคล การประชาสัมพันธ์ การประกัน
คุณภาพ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 ดังนี้ 

อัตราก าลังบุคลากรกองกิจกิจการนิสิต   บุคลากรสังกัดกองกิจการนิสิต ทั้งหมด 205 คน  
ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 34 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 157 คนและ 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 14 คน และสามารถจ าแนกบุคลากรตามคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 15 
คน ปริญญาตรี 43 คน ต  ากว่าปริญญาตรี 146 คน     

มีพนักงานมหาวิทยาลัยท าผลงานในระดับช านาญการแล้ว จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24 จาก
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จากพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด   

ปี 2562 มีการอัตราการจ้างงาน จ านวนทั้งสิ้น 18 อัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยระดับ
ปฏิบัติงาน จ านวน 11 อัตรา และระดับส านักงานจ านวน 7 อัตรา จึงสามารถคิดเป็นอัตราการลาออกจากงาน 
ร้อยละ 8.7 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด   

ส าหรับการพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิตมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 2 โครงการ และ
โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร จ านวน 8 โครงการ โดยมีเนื้อหาความรู้ที สอดคล้องกับภารกิจของกอง
กิจการนิสิต เช่น ทักษะการให้บริการ การจัดท าตัวชี้วัดโครงการ รวมถึงมีการจัดท าคู่มือเพื อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ของบุลากรที เกษียณอายุราชการ เป็นต้น  

ในปี 2562 กองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็น 2 ส่วน คือ 

1) งบประมาณกองกิจการนิสิต งบประมาณท้ังสิ้น 43,793,906 บาท และได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
38,071,511.72 บาท คงเหลือ 5,602,356.48   

2) งบประมาณโครงการอาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 งบประมาณทั้งสิ้น  37,634,415 บาท 
และได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 34,666,400.95 บาท คงเหลือ 2,968,015.05 บาท 

ทั้งนี้กองกิจการนิสิตใช้งบประมาณไปโครงการพัฒนานิสิต จ านวน 11,489,340 คิดเป็นร้อยละ 
14 ของงบประมาณกองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรทั้งหมด 

ส าหรับรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายการที วงเงินหนึ งแสนบาท กองกิจการนิสิตใช้
งบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที จ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตนิสิต ทั้งสิ้น 27,479,418.92 คิดเป็นร้อยละ 33 
ของงบประมาณที กองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรทั้งหมด 

      ปีงบประมาณ 2562 กองกิจการนิสิตได้จัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์แผนงานด้านพัฒนานิสิต 
ทั้งสิ้น  113 โครงการ โดย ร้อยละ 72.5 ของโครงการที ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ และร้อยละ 
18.5 ของโครงการที ด าเนินงานไม่บรรลุตามตัวชี้วัด และร้อยละ 9 ของโครงการที ถูกยกเลิก ซึ งจ าแนกจ านวน
โครงการตามแผนงาน ดังนี้  

 
 

 



แผนงาน จ านวนโครงการที่ประเมินตามตัวชี้วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ ยกเลิก
โครงการ 

แผนงานที  1 : การสร้างระบบเพื อการพัฒนานิสิตด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรม   

3 3 1 

แผนงานที  2 : การพัฒนาทักษะ ทางปัญญา เพื อการด าเนินชีวิตในสังคม 11 4 1 

แผนงานที  3 : การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางกาย เพื อสุขภาพที ดี - - - 

แผนงานที  4 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 11 - 2 

แผนงานที  5 : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวสัดิการ เพื อ
คุณภาพชีวิตที ดีของนิสิต 

15 1 2 

แผนงานที  6 : สร้างสรรค์/ประสิทธิภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วย
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื อสังคมไทย/โลกมีความยั งยืน 

11 7 1 

แผนงานที  7 : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื อสร้างบัณฑิตสู่ความ
เป็นพลเมืองโลก 

19 4 2 

แผนงานที  8 : การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

8 2 - 

แผนงานอื นๆ สนับสนุนภารกิจของกองกิจการนิสิต 4 - 1 

รวม 82 21 10 

 

     ส าหรับอุปสรรคการด าเนินงานที ส าคัญของงานธุรการ คือ การสร้างทัศนคติของบุคลากรให้
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยี ก้าวทันโลกที ก าลัง
เปลี ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค Digital และการเปลี ยนแปลงเนื องจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ รวมถึง
การวางแผนบริหารจัดการเงินในปัจจุบันเพื อเตรียมพร้อมเมื อเกษียณอายุราชการ เนื องจากบุคลากรของกอง
กิจการนิสิตส่วนใหญ่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ mobile application ที มหาวิทยาลัย
น ามาใช้  

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ในหน่วยงาน 
หากกองกิจการนิสิตได้รับจัดสรรอัตราบุคลากรที มีความช านาญด้านการเขียนโปรแกรม และ network  หรือมี
หน่วยงาน (สบค.) มาสนับสนุนการจัดท าระบบต่างๆ ที จ าเป็นต่อการให้บริการนิสิต รวมถึงการบูรณาการข้อมูล
กิจการนิสิตทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต จะท าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว การบริการที เข้าถึงนิสิตมากขึ้น ลด
ระยะเวลาในการท างาน ตลอดจนอาจสามารถลดก าลังคนได้ในอนาคต 

            งานธุรการ กองกิจการนิสิต 
        ส านักงานอธิการบดี  
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



รายงานผลการด าเนินงานธุรการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 

1. อัตราก าลังบุคลากรกองกิจการนิสิต (ข้อมูล ณ มกราคม 2563) 

 

 

 

 

 



 
 

2. จ านวนการจ้างบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

จ านวนรวม 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง เร่ิมสัญญาจ้าง จ านวน (คน) 

1 นักวิชาการเงินและบญัชี  ต.ค. 61 1 

2 นักวิชาการศึกษา ธ.ค. 61 3 

  ก.พ.62 1 

  ส.ค.62 1 

3 พนักงานท่ัวไป ธ.ค.61 7 

4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ธ.ค.61 4 

5 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก.พ.62 1 

 รวม  18 

 

 

 

 

 

 

 



3.โครงการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2562 

-  โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานรอบเดือน ม.ค. - มิ.ย. 62 ในระบบ KU SMART P เป็นการ
ให้ความรู้บุคลากรในคีย์ข้อตกลงการปฏิบัติงานในระบบ KU SMART P วิทยากรโดยผู้อ านวยการกองกิจกการ
นิสิตและหัวหน้างานธุรการ จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการ
นิสิต อาคารระพีสาคริก 
 

 

 

 

 

 

 

-  โครงการอบรมบุคลากรในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้โปรแกรม 
Sony Vegas และ Pro show วิทยากร โดยทีมคณะท างานประชาสัมพันธ์ฯ จัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ 
ห้องประชุม  3 ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1  โดยผู้บริหารหน่วยงานแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่จ าเป็น 
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและกองกิจการนิสิต จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยายและ     จัด
กิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการ โดยจัดอบรมให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจเข้าใจการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องบรรยาย
และจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

 
- โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ด้านการ
ให้บริการที่เป็นเลิศและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง บุคลากรได้ระดมสมองในการให้บริการ  ที่เป็นเลิศ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายและจัด
กิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก และ โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ หัวหิน อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการ KM กองกิจการนิสิต ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

รูปแบบการจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม ก าหนดการ
จัด 

งบประมาณ 

1. โครงการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์ในห้องประชุม 

ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ใน
ห้องประชุม เช่น การต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายทึบแสง ออกทาง จอ LED  
โดยฝึกปฎิบัติจริง  

ผู้แทนบุคลากร 
งานละ 2 คน 
(6 งาน)  

12 คน 
= 100% 
 

23 มกราคม 
2562 

- 

2.  โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงานรอบเดือน 
ม.ค.-มิ.ย. 62 ในระบบ 
KU SMART P  

ให้ความรู้บุคลากรในคีย์
ข้อตกลงการปฏิบัติงานใน
ระบบ KU SMARTP วิทยากร
โดยบุคลากรงานธุรการ 

บุคลากรกอง
กิจการนิสิต 
(พนักงานเงิน
งบประมาณ
และพนักงาน
เงินรายได้วุฒิป.
ตรี) 57 คน  

53 คน 
= 92% 
 

12 
กุมภาพันธ์
2562 

- 

3.โครงการอบรมบุคลากร
ในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย 

บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการใช้โปรแกรม Sony 
Vegas และ Pro show 
วิทยากร โดยทีมคณะท างาน
ประชาสัพพันธ์ฯกองกิจการ
นิสิต 

บุคลากรกอง
กิจการนิสิต 30 
คน 

18 คน 
= 60% 

26 มีนาคม 
2562 

1,500 

4. โครงการสัมมาทิฐิ
บุคลากรกองกิจการนิสิต 
ครั้งที่ 1 

ผู้บริหารหน่วยงานแจ้งข้อมูล 
ข่าวสารที่จ าเป็น 
ความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยและกองกิจการ
นิสิต 

บุคลากรกอง
กิจการนิสิต 
จ านวน 200  
คน 

180 คน 
= 90% 

1 เมษายน 
2562  

- 

5. การจัดท าคู่มือท่ีจ าเป็น
ต่อการปฎิบัติงาน   

จัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพรบ.
การจัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 
จัดท าโดยผู้เกษียณอายุ
ราชการ (หัวหน่วยพัสดุ) 

ส าหรับ
บุคลากรกอง
กิจการนิสิต  

- คู่มือ พัสดุ 1 
เล่ม 

- 

6.การจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานและสถิติต่างๆ  

จัดท าข้อมูลบนเว็บไซต์กอง
กิจการนิสิต 

บุคลากรทุก
ส่วนงาน 
ผู้บริหาร 

- ฐานข้อมูล 1 
ฐาน  

- 

7. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิผลของโครงการ 

อบรมให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเข้าใจการก าหนด
ตัวชี้วัดของโครงการ 

บุคลากร 
ต าแหน่งวุฒิ ป.
ตรี  57 คน 

50 คน 
87% 

22 
กรกฎาคม 
2562   

19,300 

8 การอบรมบุคลากรกอง
กิจการนิสิตเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งช านาญการ 

เข้าใจการจัดท าผลงาน
ช านาญการ 

บุคลากรระดับ
ปฏิบัติกาท่ีต้อง
ท าช านาญการ
ในปี 2563 
จ านวน 8 คน 
 

 8 คน  
=100% 

5 ส.ค. 62 332 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. การใช้เงินงบประมาณและเงินคงเหลือปีงบประมาณ 2562 

หมวดเงิน  งบท่ีได้รับจัดสรร   งบประมาณที่ใช้ไป   คงเหลือ  

กองกิจการนิสิต 

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

งบด าเนินงาน    

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

   ค่าสาธารณปูโภค        452,000.00             66,644.24            385,355.76  

งบอุดหนุนหน่วยงาน       

   โครงการอบรมบุคลากร         40,000.00             35,000.00                5,000.00  

   โครงการสร้างสัมมาทิฐ ิ        200,000.00           168,491.00              31,509.00  

งบอุดหนุนกิจกรรม       

   โครงการสนับสนุนพัฒนากิจการนิสิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งฯ 

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

   โครงการปัจฉิมนิเทศ        500,000.00           445,170.00              54,830.00  

   โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรม        300,000.00           143,128.00            156,872.00  

   โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมของชมรมกิจกรรม
นิสิต 

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

  โครงการปันรักสู่น้อง        400,000.00           273,972.00            126,028.00  

  โครงการสมัมนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต        300,000.00           292,750.00                7,250.00  
    

งบอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร       
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบคุลากร        500,000.00           401,929.00              98,071.00  
งบอุดหนุนอื่น       
โครงการอุปสมบทหมูภ่าคฤดรู้อน        200,000.00           200,000.00    
โครงการประชุมสภาอาเซียน        300,000.00           154,242.00            145,758.00  
โครงการฝึกอบรมผู้น านสิิตตันกลา้สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน        500,000.00           390,440.00            109,560.00  
โครงการ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0        120,000.00   ไม่จัดโครงการ  120,000  
โครงการรับผูม้ีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม        150,000.00             55,045.00              94,956.00  
โครงการเงินสนับสนุนอาคารเทพศาสตร์สถิตย ์     1,000,000.00           968,444.00              31,556.50  
งบรายจ่ายอื่น       
เงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร         10,500.00             10,300.00                  200.00  
โครงการอุดหนุนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรกองกิจการนิสิต     5,000,000.00        3,825,850.00          1,174,150.00  
ค่าประกันภยัทรัพยส์ิน         75,000.00             24,493.00              50,507.70  
 รวม กองกิจการนิสิต 
 

  43,793,906.00       38,071,551.72         5,602,356.48  

หมวดเงิน  งบท่ีได้รับจัดสรร   งบประมาณที่ใช้ไป   คงเหลือ  



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

 

5. งบประมาณเงินรายได้ปี 2562 ที่กองกิจการนิสิตจัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดโครงการพัฒนา

นิสิตและบุคลากร 

  งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน งบประมาณอื่น รวม 
งานธุรการ                -     1,462,700.00  1,015,000.00      2,477,700.00  
งานกิจกรรมนสิิต   1,193,000.00      503,840.00  1,283,800.00      2,980,640.00  
งานบริการและสวสัดิการ     315,000.00       95,000.00  170,000.00        580,000.00  
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต   1,737,000.00      415,000.00  1,600,000.00      3,752,000.00  
งานแนะแนวและจดัหางาน     650,000.00      160,000.00  -        810,000.00  
งานหอพัก     408,000.00      481,000.00  -        889,000.00  
รวม   4,303,000.00   3,117,540.00  4,068,800.00    11,489,340.00  
จัดสรร   5,000,000.00   3,000,000.00     
คงเหลือ     697,000.00  -   117,540.00     
รายจ่ายอื่น+งบอุดหนุน                       7,420,540.00  8,137,600.00    22,978,680.00  
จัดสรร 8,000,000   

คงเหลือ รวม                         579,460.00    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของกองกิจการนิสิตในวงเงินเกิน 100,000 บาท 

หน่วยพัสดุ 

รายการที่ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค 61-ก.ย 62) วงเงินเกิน 100,000 บาท 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน/บาท 
1 ซื้อครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย-ุเครื่องส ารองไฟอินเตอร์เนต็(หอพักซอย45) 125,190.00 

2 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน-โต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้แข็งโครงขาเหล็ก 196,000.00 

  ขนาด0.70x1.50x0.75 เมตร  (หอพักซอย45)                                                     

3 ซื้อครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง-อุปกรณ์ชุดเสียงประกาศ 138,565.00 

  ตามสาย (หอพักซอย45)   

4 ซื้อครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย-์เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 391,620.00 

  แบบอัตโนมัต ิ   

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

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

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

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

9 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน-เก้าอี้นักเรียน (หอพักซอย45) 520,020.00 

10 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน-โต๊ะเขียนหนังสือ (หอพักซอย45) 139,500.00 

11 จ้างเหมาบริการท าสวน (หอพักซอย45) 297,600.00 

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

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

14 จ้างเหมาดูแลระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (หอพักซอย45) 374,500.00 

15 จ้างเหมาดูแลระบบไฟ ALARM (หอพักซอย45) 197,950.00 
16 
 

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องปั้มน้ าดับเพลิงและจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
ก าเนิดไฟฟ้า (หอพักซอย45) 

384,130.00 
 

17 จ้างเช่าตัดชุดพิธีการกระโปรงเขียว 133,000.00 

18 จ้างเหมาท าเข็มติดเสื้อ KU พร้อมบรรจุกล่องพลาสติกสีขาว 496,908.00 

19 จ้างเหมาซักผ้าม่านหลัง2-7 (หอพักซอย45) 287,937.00 

20 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต ์(หอพักซอย45) 157,611.00 

21 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (หอพักซอย45) 231,120.00 



ล าดับ รายการ จ านวนเงิน/บาท 

22 จ้างเหมาจดัท าพวงกุญแจ ID KU  377,282.00 

23 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (หอพักซอย45) 113,420.00 

24 จ้างเหมาดูแลระบบลิฟต ์(หอพักซอย45) 111,708.00 

25 จ้างตัดสูทพิธีการ พร้อมปักโลโก ้ 176,800.00 

26 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั้มน้ า (หอพักซอย45) 250,000.00 

27 จ้างเหมาตดัชุดบุคลากรระดับปฏบิัติงาน 116,100.00 

28 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต ์(หอพักซอย45) 156,327.00 

29 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง OVERLOAD (หอพักซอย45) 171,200.00 

30 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต ์(หอพักซอย45) 471,870.00 

31 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารเทพศาสตรส์ถิตย์ 557,256.00 

32 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรบัอากาศ (หอพักซอย45) 1,050,000.00 
33 
 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place(อาคารเรียนรู้) 
ระยะเวลา 8 เดือน (ก.พ-ก.ย 62) 

700,000.00 
 

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

35 จ้างเหมาท าความสะอาด (หอพักซอย45) 2,770,000.00 

36 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลกองกิจการนิสิต 2,083,200.00 

37 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 149,194.92 

38 จ้างท าเสื้อรุ่น เคย ู78  1,440,000.00 

39 จ้างเหมาก าจดัปลวก (หอพักซอย45) 246,100.00 

40 โครงการก่อสร้างหลังคาจอดรถจักรยาน (หอพักซอย45) 619,000.00 

  รวม 27,476,418.92 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 .สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 

 

 
 
 

 

 

 



 
     ตามแผนการจัดโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของกองกิจการนิสติ ทั้งสิ้น  113 โครงการ โดย 

ร้อยละ 72.5 ของโครงการที่ด าเนนิงานบรรลตุามตัวช้ีวัดของโครงการ และร้อยละ 18.5 ของโครงการที่ด าเนินงาน 
ไม่บรรลตุามตัวช้ีวัด และร้อยละ 9 ของโครงการที่ถูกยกเลิก ซึ่งจ าแนกจ านวนโครงการตามแผนงาน ดังนี้  

 

แผนงาน จ านวนโครงการที่ประเมินตามตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ ยกเลิก

โครงการ 
แผนงานท่ี 1 : การสร้างระบบเพื่อการพัฒนานิสิตด้านการสรา้งสรรค์นวัตกรรม   3 3 1 
แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาทักษะ ทางปัญญา เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 11 4 1 
แผนงานท่ี 3 : การส่งเสริมและพฒันากิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพที่ดี - - - 
แผนงานท่ี 4 การสร้างภมูิคุ้มกันทางจิตใจ 11 - 2 
แผนงานท่ี 5 : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของนิสิต 

15 1 2 

แผนงานท่ี 6 : สร้างสรรค์/ประสิทธิภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ดว้ยศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อสังคมไทย/โลกมีความยั่งยืน 

11 7 1 

แผนงานท่ี 7 : การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างบณัฑิตสู่ความเป็นพลเมือง
โลก 

19 4 2 

แผนงานท่ี 8 : การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมท้ังการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม 

8 2 - 

แผนงานอ่ืนๆ สนับสนุนภารกิจของกองกิจการนิสิต 4 - 1 
รวม 82 21 10 



แผนงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนสิิต 

กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

***************** 

แผนงานที่ ๑ : การสร้างระบบเพ่ือการพัฒนานสิิตด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม   

         เป้าประสงค์ : เพือ่พัฒนากจิกรรมนิสิตด้านนวัตกรรมเชิงบูรณาการของนิสิต ให้นิสิตมีทกัษะทางปัญญาเพื่อสามารถสร้างสรรคน์วัตกรรมเชิงบูรณาการหลากหลายสาขาและเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันไดแ้ละให้ประชาคม/สาธารณะเกิดการรับรู้ผลงานหรือ

รางวัลด้านนวตักรรม 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

กลยุทธ์ที่ ๑.๑   
ส่งเสริมและสนับสนนุ
กิจกรรมนิสติด้าน
นวัตกรรมเชิงบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการฝกึอบรมผู้น า
กิจกรรมนิสติชั้นปีที่ 1 
 

U ป 1 
 

115 96 275,000 267,445 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
          ผล : บรรลุ 
 

80 
 

3.51 

83 
 

4.50 
 

23-25 พฤศจิกายน 2561 
ณ เรอืนไม้ชายคลอง 
อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม นิสิตตระหนกัถงึ
ความส าคัญของการเป็นผู้น าและมองเห็น
เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่ผูน้ ากจิกรรมนิสติใน
อนาคต 

งานกจิกรรมนิสิต 

2) โครงการสัมมนาผูน้ า
กิจกรรมนิสติ 

U ป 1 
 

122 85 350,000 243,972 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : ไม่บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
          ผล : บรรลุ 

80 
 

3.51 

69.67 
 

4.43 

29-31 พ.ค. 62 ณ เรอืนไม้ชายคลอง จังหวดั
สมุทรสงคราม นิสิตเกิดแนวคิดและทกัษะ
พื้นฐานด้านบริหารจัดการเพื่อน าไปใช่ในการ
ด าเนนิงานและสรา้งเครอืข่ายระหว่างผูน้ า
กิจกรรมนิสติ 

งานกจิกรรมนิสิต 

3) โครงการฝกึอบรม 
“หลักสูตรผูน้ ากิจกรรม
นิสิต : ตน้กล้าสู่ศาสตร์
แห่งแผ่นดิน ประจ าปี 
การศกึษา 2562 

U ป 1 
 

120 103 500,000 390,440 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
          ผล :บรรล ุ

80 
 

3.51 

85.83 
 

4.30 

24-26 มิถุนายน 2562 ณ มวกเหล็กพราราไดส์ 
รีสอร์ท  จังหวัดสระบุร ีนิสิตมีความรู้ความข้าใจ
เกียวกับการจัดกิจกรรมรอ้งเพลงและรับน้องใหม่ 
มีการพฒันาตวามเป็นผู้น าอย่างมีทิศทางและเกิด
การสร้างเครือขา่ยระหว่างผูน้ ากจิกรรมนิสติทุก
วิทยาเขต 

งานกจิกรรมนิสิต 

4) โครงการสัมมนาอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมกจิกรรม
นิสิตแนวใหม่ เกษตร 
4.0 

K ป 1 
 

120  33,000 - ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล :  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
          ผล :  

80 
 

3.51 

- 
 
- 

ยกเลิกโครงการ งานกจิกรรมนิสิต 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

 
 
 
 

5) โครงการตรวจประกนั
คุณภาพกิจกรรมนิสิต 

I ป 1 
 

86 49 50,000 12,800 
 
 
 
  

ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : ไม่บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   
โดยรวม 
          ผล :  

80 
 

3.51 

42.14 
 
- 

 

20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร
กิจกรรมนิสติ 3 องคก์รกิจกรรมนิสิต มีองคก์ร
กิจกรรมเข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนนิงาน
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 49 ชมรม จาก
กลุ่มเป้าหมาย 86 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 42.14 
โดยภาพรวมชมรมสมโมสรนิสิตจัดโครงการตาม
วัตถุประสงคแ์ละมีการประเมินผลโครงการ 

งานกจิกรรมนิสิต 

6) โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมนิสติ 

K ป 1 
 

500  200,000 126,000 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 
3.50 

81 
 

3.57 

นิสิตมีเวทีในการคิดและน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์รวมถึงได้ฝกึฝนทักษะต่างๆ อันน าไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการ 

งานแนะแนวและ
จัดหางาน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒   
เพิ่มโอกาสและสร้าง
บรรยากาศในการแข่งขัน  
ด้านนวตักรรมเชิงบูรณา
การ 

-            

กลยุทธ์ที่ ๑.๓   
ด าเนนิการประชาสมัพันธ์
ผลงานนวัตกรรม เพือ่
สร้างแรงจูงใจในการสร้าง
นวัตกรรมเชิงวิชาการ  
เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม 

1) โครงการยกย่องเชดิชูเกียรติ
นิสิตทีม่ีผลงานกิจกรรมนิสิต 
  
 

I ป 1 
 

430 124 12,000 6,068 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : ไม่บรรลุ 
 

80 
 
 
 

28.84 
 
 
 

22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
เพื่อมอบรางวัลให้กับนิสิตที่มีผลงานดีเด่นทัง้ 4 
ด้าน  

งานกจิกรรมนิสิต 

กลยุทธ์ที่ 1.4  
สร้างอัตลกัษณ์ 
(สร้างสรรค์) ส่งเสริมให้
นิสิตสร้างสรรคน์วัตกรรม
และมทีักษะทางปัญญา
เพื่อการด าเนนิชีวิตใน
สังคมโลก 

-            
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แผนงานที่ ๒ : การพัฒนาทักษะทางปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคม  

  เป้าประสงค์ : นิสติมทีักษะทางปัญญา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร และสามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมโลกได้ 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

กลยุทธ์ที่ ๒.๑    
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
และการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพรอ้มและ
เสริมสร้างประสบการณ์ การท างานกับบริษัทญี่ปุ่น 

D ป 1 80 53 25,000 22,226 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : ไม่บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.50 

67 
 

4.47 

นิสิตได้รับความรู้เพือ่เตรียมความ
พร้อมก่อนไปท างานกับบริษัทของ
ประเทศญี่ปุ่น 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

2) โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางอาชีพอิสระ
ส าหรับนิสิตพิเศษ 

D ป 1 47 44 40,000 40,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยประโยชน์ที่ได้รับ 
          ผล : บรรล ุ

80 
 

3.5 

93. 
 

4.58 

นิสิตได้เรียนรูอ้าชีพอิสระด้าน
การเกษตรและพฒันาทักษะทาง
วิชาชีพ 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

3) โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตสู่
ตลาดแรงงาน (KU SMART FOR SUCCESS) 

D ป 1 100 59 50,000 38,800 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : ไม่บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 
 

3.50 

74 
 
 

4.50 

นิสิตได้รับข้อมูลด้านเตรียมความพร้อมแก่
นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาให้มี
ประสบการณ์ส าหรับ 
การเตรียมตัวสู่โลกการท างาน 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

4) โครงการ KU Buddy (สอนเสริม) I ป 1 20 23 - - ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.5 

115 
 

4.46 

นิสิตได้เรียนรูก้ารมจีิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผูอ้ื่น สว่นนิสิตพิเศษได้รับ
ความรู้ความเขา้ใจในวิชาที่ศกึษามาก
ขึ้น ได้พัฒนาทกัษะทางวิชาการ 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

5) โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 28 

D ป 1 3,50
0 

5,49
6 

50,000 33,370 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.50 
 

100 
 

4.02 

นิสิตสามารถเลอืกสมัครงานกับสถาน
ประกอบการโดยตรง 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

6) โครงการสัปดาห์การศึกษาตอ่(KU Education 
Week) 

D ป 1 200 222 30,000 27,973 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล: บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล: บรรล ุ

80 
 

3.50 

100 
 

4.44 

การด าเนนิงานตามล าดับขัน้ตอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนิสติที่
สนใจศึกษาตอ่ได้รับขอ้มูลเกี่ยวกับ
การศกึษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทีเ่ป็นปัจจุบัน และมีความ
พร้อมในการศึกษาตอ่ในประเทศและ

งานแนะแนว
และจัดหางาน 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

ต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค ์
7) โครงการติว TOEIC-TOEFL D ป 1 100 73 15,000 14,424 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 

         ผล : ไม่บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
          ผล : บรรล ุ

80 
 

3.50 

73 
 

4.55 

การด าเนนิงานตามล าดับขัน้ตอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนิสติ
ปัจจุบันและนิสิตเก่าที่เข้าร่วมโครงการ
ได้เข้าใจขอ้มูลและมีความพรอ้ม
เกี่ยวกับการสอบ TOEIC – TOEFL 
ตามวัตถุประสงค ์

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

8) โครงการสอนเสริมทกัษะการสอบเพือ่วัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) 

D ป 1 480 - 90,000 87,055 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.50 

100 
 

4.55 

นิสิตชั้นปีสุดท้ายและนิสิตเก่าที่สนใจ
ได้เตรียมตวามพรอ้มและมทัักษะใน
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของ กพ. รวมถึงนิสติเก่ามีความ
พร้อมและมีความมัน่คงในการท างาน
และด าเนินชีวิต  

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

9) โครงการเสรมิทกัษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 D ป 1 100 111 50,000 44,300 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.50 

100 
 

4.62 

นิสิตได้รับความรู้จาการฝกึปฏิบัติจริง
และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตได ้

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

10) โครงการเสรมิทกัษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2 D ป 1 100 80 50,000 40,680 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.50 

80 
 

4.81 

นิสิตได้รับความรู้จาการฝกึปฏิบัติจริง
และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตได ้
 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

11) โครงการเรียนรู้อาชีพอิสระส าหรับนิสิตพิเศษ I ป 1 50 44 40,000 40,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล :  บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.5 

88 
 

4.58 

นิสิตพิเศษได้เรียนรูอ้าชีพอสิระดา้น
ดารเกษตรและพัฒนาทกัษะทาง
วิชาชีพ 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

12) โครงการเรียนรู้ดูงานงานสถานประกอบการ
ภาคเอกชน 

D ป 1 100 - 30,000 - ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล :  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : 

80 
 

3.50 

- 
 
- 

ยกเลิกโครงการ งานแนะแนว
และจัดหางาน 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

13) โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 I ป 1 4,00
0 

1,85
7 

500,000  445,170 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล :ไม่บรรล ุ
ประโยชนท์ี่นิสิตไดจ้ากการเข้า
ร่วมโครงการ 
        ผล : บรรล ุ
นิสตมีความภูมิใจในความเป็น
เกษตรศาสตร ์
         ผล : บรรล ุ
 
 
 
 

70 
 
3.51 
 
 
3.51 

46.42 
 
3.87 
 
 
4.34 
 

วันที ่30 เมษยน 2562 นิสิตไดเ้ตรียม
ตวามพรอ้มในการก้าวไปสู่การเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพตลอดจนนิสติมี
ความภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร ์
 

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

14) โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผน่ดนิ I/D/K
/U 

ป 1 8,14
7 

7,77
9 

2}813,900 2}470,072.1
0 

ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

ผล : บรรลุ 

80 
 
4 
 

94.19 
 

4.50 

นิสิตได้ทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ได้มีปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน 
รวมถึงมีความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และจากการสัมภาษณน์ิสิตบางส่วน 
นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเข้าศกึษา
ต่อในมหาวิทยาลัย และมีความ
ประทับใจตอ่โครงการ 

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

15) โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร D ป 1 60 58 50,000 50000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
นิสิตมีโอกาสในการเรียนรู้
ภาษาจีน 
           ผล: บรรล ุ
นิสิตเข้าร่วมโครงการสามารถ
สนทนาภาษาจีนเบ้ืองตน้ได ้
           ผล: บรรล ุ

70 
 

ได้ 
 
 

ผ่าน 

96.67 
 

ได้ 
 
 

ผ่าน 

อบรมภาษาจนีเบ้ืองต้นเพื่อใช้ในการ
สื่อสารในชีวิต ประจ าวัน หลักสูตร 30 
ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 1 
พฤษภาคม 2562 ณ คณะ
มนุษยศาสตร ์

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 



22 

 

 
 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

16) โครงการการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

D ป 1 70 - 15,000 - -  - ยกเลิกโครงการ งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

 
 
แผนงานที่ 4 : การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นิสิต มีความสามารถปรับตัวและมีความสุข 

   เป้าประสงค์ : เพื่อให้นิสติปรับตัวในการใช้ชีวิตในรัว้มหาวทิยาลัยอย่างมีความสขุ 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

กลยุทธ์ที่ 4.1  
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพจิต โดยความ
ร่วมมอื กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 
 

1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลง
มหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

I ป 1 4 4 96,000  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
   ผล : บรรล ุ

3.51 3.93 29 มิถุนายน -15 สิงหาคม 2562 เก
อดการประสานงานที่ดขีองทุกฝ่ายอัน
น าไปสู่การก ากับดแูลให้เกิดการท า
กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค ์

งาน
กิจกรรม
นิสิต 

2) โครงการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญประจ าหนว่ย
บริการนิสิตพกิาร 

D ป 1 120 247 132,000 120,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
          ผล : บรรลุ 

80 
 

3.5 

100 
 

4.57 

นิสิตมีแนวทางในการเผชิญปญัหา
สามารถปรับตัวได้ในการด าเนนิชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 

งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  

รณรงค์ส่งเสรมิกจิกรรมให้
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
สุขภาพจิต และปัจจัยเสี่ยง  
ต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิต 

3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาสุข
ภาวะ 

D ป 1 1,00
0 

1,12
5 

40,000 40,000  ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.5 

100 
 

4.68 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสุขภาวะ 
การดูตนเองและคนใกล้ชิด ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อการมีสุขภาวะทีด่ี  

งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 

4) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนิสิตที่
ต้องการความช่วยเหลือพเิศษ 

D ป 1 150 198 30,000 27,750 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
          ผล : บรรล ุ

80 
 

3.5 

132 
 

4.48 

นิสิตและผู้เกี่ยวข้องกับนิสติพิเศษมี
ความรู้เรือ่งแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเข้าใจและถกูตอ้ง 

งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

5) โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะกายและจิต
บุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

K ป 2 110 140 50000 50000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
โครงการ 
          ผล : บรรลุ 

70 
 

3.51 

100 
 

4.29 

จัดกิจกรรมนันทนาการ และวิทยากร
บรรยายให้ความรู้กับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ภายในงานหอพกัเรื่อง
ความพรอ้มของสุภาพกายและ
สุขภาพจิตในการท างาน 

งานหอพกั 

กลยุทธ์ที่ 4.3  

พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา การคัดกรอง 
การก ากับติดตาม และให้
ความช่วยเหลอืนิสิต 

6) โครงการพัฒนาระบบคัดกรองนิสิตเกี่ยวกับ
ปัญหาทางสุขภาพจิต 

D ป 1 7,50
0 

- 30,000 - ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
         ผล : 

80 
 

3.50 

- 
 
- 

ยกเลิกโครงการ งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 

7) โครงการจัดท าคู่มือการดูแลชว่ยเหลือนสิิต
ส าหรับผู้ปกครอง 

D ป 1 7,50
0 

- 50,000 - ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล :  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
          ผล : 

80 
 
- 

- 
 
- 

ยกเลิกโครงการ งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 

8) โครงการสร้างความรว่มมอืและติดตามให้
ความช่วยเหลอืนิสิตพเิศษ (ประชุมนิสิตพิเศษ 
อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง) 

U ป 1 40 130 18,000 6,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
         ผล : บรรล ุ

70 
 

3.5 

100 
 

4.61 

นิสิตที่ตอ้งการความช่วยเหลอืพิเศษ
ได้รับการชว่ยเหลือสอดคล้องกับความ
ต้องการของตนเอง บุคคลที่เกี่ยวขอ้งมี
ความเข้าใจและแนวทางชว่ยเหลือนิสิต
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 

9) โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรกึษาหอพัก D  ป 1 40 32 35000 30412 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล :บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์ 
          ผล :บรรล ุ

70 
 

3.51 

80 
 

4.31 

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงบุคลกรภายใน
หอพัก อาจารย์ที่ปรกึษาได้รับความรู้
แนวทางในการดแูลช่วยเหลอืและให้
ค าปรึกษานิสิตหอพักในยุคปัจจุบัน 
และรวมถึงการดุแลสขุภาวะนิสิต 

งานหอพกั 

10) โครงการเสวนาภาษาหอ I  ป 1  600 580 50000 50000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ

70 
 

3.51 

96.6 
 

4.25 

นิสิตได้ท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับการพกัอาศัยในหอพกั 
รวมทั้งได้ปรับความเข้าใจกันระหว่าง

งานหอพกั 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

ประโยชน ์ 
          ผล : บรรลุ 

สมาชิกร่วมห้อง เพือ่ปรับตัวในการอยู่
หอพัก และใช้ชีวติในหอพกัอย่างมี
ความสุข  และมีความเป็นพลเมือง
หอพักรว่มกัน  

กลยุทธ์ที่ 4.4 

พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ทักษะการให้ค าปรกึษา 
และคัดกรองสุขภาพจติ
เบ้ืองต้น 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเครือข่าย
บุคลากรด้านพัฒนาสขุภาวะ 

D ป 1 50 74 50,000 49,904 ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
 

50 
 
 

100 
 
 

ผุ้เข้ารว่มโครงการได้แนวทางการดูแล
นิสิตในเหตกุารณ์ฉกุเฉิน การรับมอื
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของ
นิสิตและฝึกเทคนิคการให้ค าปรึกษา
เบ้ืองต้น รวมทั้งไดท้ราบระบบและ
แนวทางปฏิบัติแผนบริหารวิกฤตการณ์
ของมหาวทิยาลัย 

งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 

2) โครงการปฐมนิเทศนิสิตและผู้ปกครองของ
นิสิตที่ตอ้งการความช่วยเหลอืพิเศษ 

U ป 1 70 88 10,000 10,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยประโยชน์ที่ได้รับ 
         ผล : บรรล ุ

80 
 

3.5 

100 
 

4.8 

นิสิตรูจ้ักบมบาทและหน้าทีข่องตนเอง
ในการขอรับบริการหรอืการสนับสนุน
ต่างๆ รวมทั้งรูแ้ละเข้สใขขัน้ตอนใน
การติดต่อและการด าเนนิงานของ
หย่วยบริการนิสิตพิเศษ 

งานแนะ
แนวและ
จัดหางาน 
 

3) โครงการสัมมาทิฐอิาจารย์ที่ปรกึษาหอพกั D  ป 1 40 43 25000 24790 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์ 
          ผล : บรรลุ 

70 
 

3.51 

100 
 

4.56 

จัดกิจกรรมให้อาจารย์ที่ปรกึษาหอพัก
รับฟังแนวทางการดแูลช่วยเหลอืนิสติ
ภายในหอพักจากผู้บริหาร รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนแนวคิดและน าเสนอ
ประเดน็ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ดูแลนิสิตภายในหอพัก 

งานหอพกั 

กลยุทธ์ที่ 4.5  

สร้างอัตลกัษณ์ (มุ่งมั่น)    
สร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน
ตนเอง มีความสามารถใน
การปรับตวั และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
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แผนงานที่ 5 : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิต 

     เป้าประสงค์ : นิสิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรม์ึคุณภาพชีวิตที่ด ี

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

กลยุทธ์ที่ 5.1  
ส่งเสริมและสร้างความ
ร่วมมอื ระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับ
หน่วยงานภายนอก       
ในการพฒันาสวัสดิภาพ
และสวัสดกิารของนิสิต 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิ่ม
ประสิทธภิาพการให้บริการและ
พัฒนานิสติ 

D  ป 1        ยกเลกิโครงการ คณะท างาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

2) โครงการสัมภาษณ์ คัดเลือก
และท าสญัญา นิสิตกองทนุเงินให้
กู้ยืมเพือ่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

I ป 1 1,00
0 

1221 40,000 
(เงินดอกผลกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพือ่การศึกษา มก. 

40000 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล : - 
 
ร้อยละของขัน้ตอนที่
สามารถด าเนนิการได้แลว้
เสร็จตามก าหนดเวลา 
           ผล : บรรล ุ

80 
 
 
 

80 

ไม่มีการ
ประเมนิ 

 
 

86.87 
 
 
- 

ด าเนนิการแลว้  งานบริการและ
สวัสดิการ 

3) โครงการปฐมนิเทศนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
ปีการศึกษา 2562 

I ป 1 1,22
1 

1,193 20,000 
(เงินดอกผลกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพือ่การศึกษา  
มก. 

20}000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล : บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยประโยชน์ทีน่ิสิต
ได้รับจากการเข้ารว่ม  
           ผล : บรรล ุ

100 
 

4.00 

97.71 
 

4.55 

ด าเนินการแล้ว งานบริการและ
สวัสดิการ 

4) โครงการลีลาศหอใน K  ป 1 500 376 50000 50000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
 

60 75.20 กิจกรรมการเต้นลีลาศ และการประกวด
คู่ลีลาศของนิสิตหอพกั รวมถึงการแสดง
ดนตรี และการประกวดการแต่งกายของ
นิสิตทีเ่ข้าร่วมงาน 

งานหอพกั 

5) โครงการตรวจสุขภาพนิสิต
หอพัก 

K ป 2 350 256 10000 9,683 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
 

70 73.14 นิสิตทีอ่ยู่อาศัยหอพกัได้ตรวจสุขภาพ
เบ้ืองต้น วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพือ่ให้
นิสิตได้มีการเตรียมพรอ้มปอ้งกนัโรค
ต่างๆ กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงจะได้ท า
การคัดแยกนสิิตทีเ่จ็บป่วยร้ายแรงและ
รักษาอย่างทันท่วงที เพือ่ป้องกันการ

งานหอพกั 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

ติดต่อไปยังนิสิตภายในหอพกั 
6) โครงการ Family Dormitory 
KU  

I ป 1 400 364 100000 100000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
 

70 
 

91 
 

 

ท าบุญตกับาตรภายในหอพกั และนิสิตได้
ท ากจิกรรมบนัเทิงในรูปแบบงานวัด 

งานหอพกั 

7) โครงการตรวจเย่ียมนิสิต
หอพัก 

I ป 1 1700 1700 20000 16000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 

 

70 100 ตรวจเย่ียมการพกัอาศัยของนิสิตในภาค
กลางคืน และกลางวนั 

งานหอพกั 

8) โครงการตรวจสอบการท าผิด
วินัยนิสิตหอพัก 

I ป 1 1700 - 25000 - ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล :  

70 - ยกเลิกโครงการ งานหอพกั 

กลยุทธ์ที่ 5.2 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การให้บรกิารด้านสวัสดิ
ภาพและสวัสดกิารนิสิต 

1) โครงการสัมมนาบุคลากรด้าน 
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

U ป 1 130 130 500,000  - ร้อยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
- ค่าเฉลี่ยผู้เข้ารว่มโครงการ
ประเมนิว่าได้รับประโยชน์
จากการเข้ารว่มและมีความ
พึงพอใจในการเข้ารว่ม
โครงการ 
          ผล : บรรลุ 

90 
 
 
 

70 

100 
 
 
 

73.61 

7-8 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม เดอะกรนีเนอรี่ 
รีสอร์ท ต.หมูสี อ.ปากชอ่ง จ.
นครราชสีมา บุคลากร มก. ทั้ง 4 วิทยา
เขต ได้แก่ บางเขน ก าแพงแสน ศรรีาชา 
และเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ได้ร่วม
จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนนิงานด้าน
กิจการนิสิตตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ เกิด
ความเข้าใจตรงกันในทิศทางและแนว
ทางการด าเนินงาน ท าให้เกดิการ
ขับเคลื่อนร่วมกนัในทุกวิทยาเขตตาม
แนวทางที่ไดจ้ากการสรุปผลการสัมมนา 

คณะท างาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลฯ กอง
กิจการนิสิต 

2) โครงการสานสมัพันธน์ิสิต
พิเศษ 

U ป 1 50 45 10,000 10,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
          ผล : บรรล ุ

80 
 

3.5 

89 
 

4.68 

นิสิตได้สร้างความสัมพนัธอ์ันดรีะหว่าง
กัน เกิดแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นศกึษาและได้
ร่วมแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิต 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

3) โครงการจัดสอบแยกส าหรับ
นิสิตที่ตอ้งการความช่วยเหลอื
พิเศษ 

D ป 1 80 74 50,000 36200 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล :บรรล ุ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
          ผล : :บรรล ุ

80 
 

3.5 

92.5 
 

4.65 

นิสิตได้รับตความเท่าเทียมในกสนเข้าถึง
ระบบการเรียนการสอน และการสอบ
ของมหาวทิยาลัย 

งานแนะแนว
และจัดหางาน 

4) โครงการจัดสิ่งแวดลอ้มเพือ่ I ป 1 - - 99,000 99510 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.5 4.81 นิสิตพิการได้เข้าถึงสิ่งอ านวยความ งานแนะแนว
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

เอื้อต่อการส่งเสรมิคุณภาพชีวติที่
ดี  

        ผล : บรรล ุ สะดวกและเข้าใช้บรกิารตา่งๆ ทัดเทียม
กับบุคคลทั่วไป 

และจัดหางาน 

5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
และตรวจเย่ียมบ้านนิสิต กองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา มก. 
ประจ าปี การศกึษา 2561 

I ป 1 18 15 40,000 
(เงินดอกผลกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพือ่การศึกษา   มก. 

40,000 ร้อยละของจ านวนบ้านนิสติ
ที่ได้เข้าตรวจเย่ียมตามแผน
ที่วางไว ้
          ผล : บรรลุ 

70 83 ด าเนนิการแลว้ งานบริการและ
สวัสดิการ 

6) โครงการตรวจเย่ียมบ้านนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

I ป 1 60 53 100,000 
(เงินดอกผลกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพือ่การศึกษา   มก. 

94,010 ร้อยละของจ านวนบ้านนิสติ
ที่ได้เข้าตรวจเย่ียมตามแผน
ที่วางไว ้
          ผล : บรรลุ 

70 88.33 ด าเนนิการแลว้ งานบริการและ
สวัสดิการ 

7) โครงการอบรมวินัยจราจร I ป 1/ป4 70 26 20,000 20,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล: ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการใส่ใจวนิัย
และมีมารยาทในการขับขี่
ยานยนต์ และตระหนักถึง
การขับขี่อย่างถกูต้อง
ปลอดภัย 
           ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

37 
 

4.73 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กอง
กิจการนิสิต อาคารระพีสาครกิ  
อบรมวนิัยจราจร โดยเนน้เรื่องการขับขี่
รถจกัรยานยนต์ภายใน มก.  

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

8) โครงการประหยัดน้ าประหยัด
ไฟ 

I ป 1 1700 1700 40000 40000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 

100 100 จัดท าป้ายประชาสมัพันธ ์และสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพนัธ์ เรือ่งการประหยัดน้ า
ประหยัดไฟภายในหอพักนิสติ 

งานหอพกั 

9) โครงการซ่อมแซมจกัรยาน
หอพัก  

K ป 3 1000 1000 48000 48000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
 

70 100 น าจกัรยานของงานหอพกัที่ช ารุดไป
ซ่อมแซม เพื่อน ากลับมาให้นิสิตยืมไปใช้
งาน 

งานหอพกั 

10) โครงการรับสมัครนิสิตหอพัก
ชั้นปีที่ 1  

D  ป 1 1500 2000 80000 77679 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์ 
          ผล : บรรล ุ

70 
 

3.51 

100 
 

4.62 

นิสิตได้รับการคัดเลอืกเข้าอยู่หอพกั ตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่การรับสมัคร
ผ่านระบบ จดักจิกรรมให้นิสิตและ
ผู้ปกครองเย่ียมชมหอพกั และสัมภาษณ์
คัดเลือกนิสิต ตลอดจนน านสิิตเข้าพกั

งานหอพกั 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

อาศัยในหอพัก 

 12) โครงการปฐมนเิทศนิสิต
หอพัก 

I  ป 1 700 630 80000 78780 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์ 
          ผล : บรรลุ 

70 
 

3.51 

90 
 

3.97 

นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการ
พักอาศัยภายในหอพกัรวมถึงแนว
ทางการปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อให้นิสิตได้ใช้ชวีิจในหอพักดว้ยความ
เรียบร้อยและเหมาะสม 

งานหอพกั 

 

 

แผนงานที่ ๖ : สร้างสรรค์/ประสิทธิภาพกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือสังคมไทย/โลกมีความยั่งยืน 

     เป้าประสงค์ : นิสิตมีจิตสาธารณะและจริยธรรมสากล 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ID
KU 

ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

กลยุทธ์ที่ 6.1  
สร้างกลไกระดับ
มหาวิทยาลัยทีร่ับผิดชอบ
งานอาสาสมัครบ าเพญ็
ประโยชน์ของสังคม 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการนนทรีอาสาบรจิาคโลหิตเพื่อ
สภากาชาดไทย ไตรมาส 2 

I ป 1/ป3 300 606 6,000 6000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล: ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
           ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

100 
 

4.79 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 23 
มกราคม 2562 
มีผู้ร่วมบริจาค 284 คน / วนัที ่5 
กุมภาพนัธ์ 2562  
มีผู้ร่วมบริจาค 102 คน / วนัที ่1 มีนาคม 
2562 
มีผู้ร่วมบริจาค 220 คน  

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

2) โครงการนนทรีอาสาบรจิาคโลหิตเพื่อ
สภากาชาดไทย ไตรมาส 4 

I ป 1/ป3 200 265 4,000 6000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล: บรรล ุ

 

70 100 วันที ่8 กรกฎาคม 2562 ,วันที่ 5 
สิงหาคม 2562 , วันที่ 2 กันยายน 2562 

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

3) โครงการนนทรีอาสาบรจิาคโลหิตเพื่อ
สภากาชาดไทย 
ไตรมาส 3 

I ป 1/ป3 300 491 6,000 6,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล: บรรล ุ

 

70 100 วันที ่1 เมษายน 2562 ,วันที ่1 
พฤษภาคม 2562 , วันที่ 18 มถิุนายน 
2562  

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

4) โครงการนิสิตตกับาตรให้พอ่สานตอ่
ปณิธานป่ันจกัรยานอาสาพัฒนา มก. 

I  ป 1 100 78 20000 20000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 

70 78 ตักบาตรตอนเช้า และปั่นจักรยานไปใน
จุดต่างๆเพื่อชว่ยกันท าความสะอาด

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ID
KU 

ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

 พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวทิยาลัย นิสิต 
5) โครงการหอพกัสีเขียว ประจ าปี 2562 I  ป 1 200 180 80000 60000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 

          ผล : บรรลุ 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์ 
          ผล : บรรล ุ

60 
 

3.51 

90 
 

4.07 

บุคลากรของกองกิจการนิสิตได้ร่วมกนั
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท า
ความสะอาด ภายในอาคารและ
ส านักงานรวมถึงหอพัก ซึ่งเป็นกิจกรรม
ส่วนหนึ่งในวันพฒันาและปลุกต้นไม้ มก. 
ประจ าปี 2562 วันที่ 14 กนัยายน 2562   

งาหอพัก 

กลยุทธ์ที่ 6.2  

สร้างสังคมนักอาสาและ
ส่งเสริมบรูณาการองค์
ความรู้ไปอาสาบ าเพญ็
ประโยชน์ชมุชน9) 

1) โครงการขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนิสติ 

I ป 1 54 - 100,000 142500 จ านวนคณะที่เข้าร่วมโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
 

6 7 
 
 

การจดัโครงการขับเคลือ่นปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนกัศึกษา 
ในความรว่มมอืของมูลนิธิรากแก้วกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพือ่
สนับสนุนให้สถาบันการศกึษาท างาน
อย่างบูรณาการรว่มกับทกุภาคส่วนใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงนัน้  ในปีการศกึษา 
2561 มีคณะต่างๆ ร่วมน าองค์ความรู้ไป
พัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ณ ต าบลเพนียด 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  เชน่ 
-โครงการการอะตอมอาสา เพื่อให้ความรู้
แก่ชมุชนในการน าผลผลิตในพื้นที่มา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยคณะ
วิทยาศาสตร ์
-โครงการสัตวแพทย์อาสา (ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า ในสนุัขและแมว โดยคณะ
สัตวแพทย์ศาสตร ์
-โครงการค่ายอาสาเผยแพร่ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชนบท ครั้งที ่
15  
-โครงการสนคู่สู่สังคม ประจ าปีการศกึษา 

งานวินัยและ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ID
KU 

ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

2561 โดยสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ์
-โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตประชาชน
ในชุมชน หมู่ 2 ต.เพนียด โดยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชริะ 
ร่วมกับ คณะเกษตร คณะสังคมศาสตร ์
คณะประมง 
-โครงการแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับคุณภาพน้ าและการจดัการขยะ
ชุมชน เพื่อการพฒันาชมุชนการเกษตร
อย่างย่ังยืน โดยคณะสิ่งแวดล้อม 

2)โครงการอบรมเยาวชนหลกัสูตร “จิต
อาสาพระราชทาน 904” มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

I ป 1/ป3 600 638 300,000 135,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
         ผล: - 

70 
 

3.51 

100 
 

ไม่ได้ประเมิน 
เนื่องจาก
วิทยากรเป็น
ผู้ด าเนนิ 
การดว้ย
ตนเอง 

วันเสาร์ที ่10 พฤศจกิายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมสุธรรม อารกีุล อาคารสารนิเทศ 
กิจกรรมอบรมเพือ่แสดงออกถึงความ
จงรกัภักดีตอ่สถาบันพระมาหากษัตริย์ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีสืบสานพระราช
ปณิธาน และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการเป็น 
จิตอาสา  

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

3)โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด  
ครั้งที่ 1 

I ป 1/ป3 50 50 25,000 15020 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
         ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

100 
 

4.75 

อ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พกิารทางสายตา
ผ่านโปรแกรม OBI ในวันเสาร์ที ่16 
กุมภาพนัธ์ 2562 ณ ส านักบรกิาร
คอมพิวเตอร ์

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

4) โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครั้งที่ 3/62 I ป 1/ป3 70 24 50,000 35600 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

34.29 
 

4.79 

จัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวนัเดก็
ผู้ด้อยโอกาส ในวันเสารท์ี่ 23 มีนาคม 
2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้าน 
นนทภูม ิ

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

5) โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครั้งที ่1/62 I ป 1/ป3 70 50 50,000 38,208 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 70 62.5 วันเสาร์ที ่26 มกราคม 2562 ณ สถาน งานวินยัและ
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ID
KU 

ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

          ผล: ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

 
3.51 

 
4.6 

คุ้มครองและพัฒนาคนพกิารบ้านราชาวดี
ชาย จัดกจิกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวนั
เด็กผู้ดอ้ยโอกาส   

พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

6) โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครั้งที ่2/62 I ป 1/ป3 70 64 50,000 39757 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

92.85 
 

4.84 

วันเสาร์ที ่9 กุมภาพันธ ์2562  ณ สถาน
แรกรับเดก็ชายบ้านภูมเิวท จัดกิจกรรม
และเลี้ยงอาหารกลางวันเดก็ผู้ด้อยโอกาส  

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

7) โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครั้งที่ 6/62 I ป 1/ป3 70 30 50,000 26746 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล:ไม่บรรล ุ

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์

          ผล: บรรล-ุ 

70 
 
 

3.51 

37.5 
 
 

4.75 

จัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวนัเดก็
ผู้ด้อยโอกาส วันเสาร์ที ่22 มิถนุายน 
2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้าน 
นนทภูม ิ

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

8) โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครั้งที่ 8/62 I ป 1/ป3 70 51 50,000 34401 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

76.25 
 

4.65 

วันเสาร์ที ่31 สิงหาคม 2562  ณ สถาน
แรกรับเดก็ชายบ้านภูมเิวท จัดกิจกรรม
และเลี้ยงอาหารกลางวันเดก็ผู้ด้อยโอกาส  

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

9)โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครัง้ที่ 7/62 I ป 1/ป3 70 65 50,000 32212 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

81.25 
 

4.92 

วันเสาร์ที ่6 กรกฎาคม 2562  ณ สถาน
แรกรับเดก็ชายบ้านภูมเิวท จัดกิจกรรม
และเลี้ยงอาหารกลางวันเดก็ผู้ด้อยโอกาส  

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

10) โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด 
ครั้งที่ 2 

I ป 1/ป3 50 46 25,000  22060 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: ไม่บรรล ุ

70 
 

80 

100 
 

77.78 

นิสิตได้ท ากิจกรรมเพือ่ช่วยเหลอื
ผู้ด้อยโอกาส วนัที ่26 พฤษภาคม 2562 

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ID
KU 

ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

 
11) โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครัง้ที่ 4/62 I ป 1/ป3 70 46 50,000 36437 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 

          ผล: ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: ไม่บรรล ุ

 

70 
 
80 

57.5 
 
75.76 

วันเสาร์ที ่20 เมษายน 2562 ณ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาคนพกิารบ้านราชาวดี
ชาย จัดกจิกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวนั
เด็กผู้ดอ้ยโอกาส   

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

12) โครงการปันรกัสู่นอ้ง ครัง้ที่ 5/62 I ป 1/ป3 70 13 50,000 30511 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

 

70 
 
80 

18.75 
 
86 

วันเสาร์ที ่4 พฤษภาคม 2562 ณ สถาน
สงเคราะห์ชายบ้านมหาเมฆ จัดกิจกรรม
และเลี้ยงอาหารกลางวันเดก็ผู้ด้อยโอกาส   

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

กลยุทธ์ที่ 6.3  

สร้างสรรค์และพฒันา
ต้นแบบการจัดกิจกรรม
อาสาสมัคร 

1) โครงการกลุม่เกษตรเพือ่สิ่งแวดลอ้มและ
ธรรมชาต ิ
 

I ป 3 200 206 135,000 114,214 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
สร้างจิตส านึก จัดเก็บและทิ้ง
ขยะให้ถูกที ่
         ผล : บรรล ุ

80 
 
3.50 

100 
 
ไม่ได้มีการ
ประ 
เมิน 

25 ม.ค. 61- 2 ก.พ. 62 บุคลากรและ
นิสิต รว่มกันเดินรณรงค์งดใช้ถุงพลาสตกิ
และเก็บขยะรอบบริเวณงานเกษตรแฟร์ 

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

2) โครงการเกษตรอาสาตุลารวมใจ I ป 1/ป3 100 178 10,000 11,210 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการมีโอกาสใน
การท าความดีเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลฯ 
          ผล: บรรล ุ
กิจกรรมช่วยปลูกฝงัให้เกิด
ความมีจิตสาธารณะ 

80 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 
 

3.51 

100 
 

4.66 
 
 

4.6 
 
 
 

4.71 

ในวันเสารท์ี่ 13 ตุลาคม 2561 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์โดยการท า
ความสะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวทิยาลัย 

งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ID
KU 

ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล  

          ผล: บรรล ุ
3) โครงการจัดท าหนังสอื 10 ปี ปันรักสู่
น้อง 

I ป 1/ป3 หน่วยงา
นใน 
มก. 

- 40,000 - -  - อยู่ในระหว่างการจัดท า งานวินยัและ
พฒันา
ศกัยภาพนิสติ 

กลยุทธ์ที่ 6.4 

สร้างสรรค์และพฒันาสือ่
ประชาสัมพนัธ์ให้นิสิตได้ม ี
ความเข้าใจ ในการท า
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปสู่
สังคม 

1) โครงการจิตอาสานิสิตทุนการศึกษา 
 

I ป 3 70 - 35,000 - ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล :   
 

70 - ยกเลิกโครงการ งานบริการและ
สวสัดกิาร 

กลยุทธ์ที่ 6.5  

สร้างอัตลกัษณ์ (สามัคคี)
เสริมสร้างให้นิสิตมีความ
สามัคคี อดทน มีจิตส านกึ
สาธารณะ อาสาบ าเพญ็
ประโยชนแ์ละมีความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
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แผนงานท่ี 7 : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างบัณฑิตสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์ : นิสิต และศิษย์เก่า มีคณุธรรมจริยธรรม 
 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

กลยุทธ์ที่ 7.1  
ส่งเสริมนิสิต และศิษย์เกา่ให้
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
พร้อมทีจ่ะเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

1)โครงการวันปิดกิจกรรมนิสติ 
 

I ป 4 700 527 300,000 300,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : ไม่บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
โดยรวม 
          ผล : บรรลุ 
 
 

80 
 

3.51 

75 
 

** 

25 เมษายน 2562 
ณ อาคารจักรพันธ์เพญ็ศิริ  นิสิตเกิดความ
ภาคภูมิใจในการได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
กระบวนการกิจกรรมนสิิตของมหาวทิยาลัย 
และได้แสดงความขอบคุณต่อผู้ บริหาร 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

งานกจิกรรมนิสิต 

2) โครงการวางพวงมาลา 23 ตุลาคม I ป 4 60 54 18,000 17,010 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
            ผล : บรรล ุ
 
 

80 
 
 

90 
 
 

23 ตุลาคม 2561 
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า นิสิตได้รว่มถวาย
บังคมเนือ่งในวนัปิยมหาราชและเกิดจิต 
ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 

งานกจิกรรมนิสิต 

3) โครงการพิธีกตเวทิตา 
ผู้มีอุปการคุณด้านทนุการศึกษา 
 

I ป 4 350 332 100,000 100,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล : บรรล ุ
นิสิตเกิดจิตส านกึที่ดีใน
การตอบแทนผู้ม ี
อุปการคณุ 
          ผล :  บรรล ุ

80 
 

3.50 

94.  
 

ไม่ได้
มีการ
ประ 
เมิน 

21 พ.ย. 2561 
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล 
ผู้บริหาร เจ้าของทนุ แขกรับเชิญ นิสิต ได้
เข้ารว่มพิธแีละถ่ายภาพร่วมกัน 
 

งานบริการและ
สวัสดิการ 

4) โครงการพิธีมอบทนุพระราชทานรางวัลเรียน
ดีในทนุภูมิพล 
 

I ป 1 250 245 30,000 30,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
ผล : บรรลุ 

เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นสิิต  
         ผล : บรรล ุ
 

90 
 

3.55 

98 
 

ไม่ได้
มีการ
ประ 
เมิน 

26  เมษายน  2562    

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในรัชกาล
ที่  9  และสร้างขวญัและก าลังใจแกน่ิสิตผู้
ได้รับรางวัล   

งานบริการและ
สวัสดิการ 

5) โครงการเสวนาสาน U ป 4 80 65 30,000 29,899  ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 80 81 4 พ.ค. 2562 ณ ห้องบรรยายกองกิจการ งานบริการและ
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

สัมพันธน์ิสิตทุนการศกึษา 
 

ผล : บรรลุ 
สร้างความสมัพันธแ์ละ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ผล : บรรล ุ

 
3.50 

 
ไม่ได้
มีการ
ประ 
เมิน 

นิสิต  บุคลากร นิสิตทุนเก่า นิสิตทุน
ปัจจุบัน เข้าร่วมท ากิจกรรมแลแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการท า 
จิตอาสา 

สวัสดิการ 

6) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสติกองทนุเงนิให้กูยื้ม
เพื่อการศกึษา  
ปีการศึกษา 2561 

I ป 4 800 797 20,000 
(เงินดอกผล
กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพือ่
การศกึษา   มก. 

20,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยประโยชน์ทีน่ิสิต
ได้รับจากการเข้ารว่ม  
          ผล : บรรลุ 

80 
 

4.00 

99 
 

4.44 

ด าเนนิการแลว้ งานบริการและ
สวัสดิการ 

7) โครงการคัดเลอืกนิสิตรับทุนพระราชทาน
ฉลองสมโภชพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปัง
กรรัศมีโชต ิ

D ป 1 7 7 20,000 20000 ร้อยละนสิิตที่ไดร้ับการ
คัดเลือก 
          ผล :  บรรล ุ

7 7 นิสิตได้รับคัดเลอืกให้ได้รับทุนทั้ง 4 วทิยา
เขต 

งานบริการและ
สวัสดิการ 

8) โครงการจัดพิมพ์หนังสือทุนฉลองสมโภชพระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ

K ป 1 150 150 40,000 40000  จ านวนเลม่ทีเ่ผยแพร ่ 150 150 ด าเนนิการแลว้ จ านวน 150 เล่ม งานบริการและ
สวัสดิการ 

9) โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดรู้อน  
ปีการศึกษา 2562 

I ป 1/ป4 10 8 250,000 200000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : ไม่บรรลุ 

 

100 80 นิสิต และศิษย์เก่าเข้ารับการบวช เพือ่ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด ่รัชกาลที่ 10 ระหว่าง
วันที ่3 -18 มิถุนายน 2562  

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

10) โครงการเชิดชเูกียรตนิิสิตแต่งกาย 
ถูกระเบียบ 

I ป 1/ป4 36 36 50,000 45192 ร้อยละของนิสติเข้ารับ
รางวัลตามเป้าหมาย 
          ผล : บรรลุ 

- 

90 100 นิสิตเข้าร่วมพีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แต่งกายถกูระเบียบ คณะละ 2 คน  

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

11) โครงการเทิดพระเกียรตวิันคล้ายวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 

I  ป 4  100 80 40000 18000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
 

60 80 นิสิตเข้าร่วมฟังเพลงพระราชนิพนธ์รชักาลที่ 
9 ที่ทอ้งสนามหลวง 

งานหอพกั 

12) โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 
2562 

I  ป 4 100  58000  ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล :  
 

60  ยกเลิกโครงการ งานหอพกั 

13) โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม I  ป 4 100  58000  ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 60  ยกเลิกโครงการ งานหอพกั 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

2562           ผล :  
กลยุทธ์ที่ 7.2 

สร้างรายวิชาตน้แบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ
ส่งเสริมให้น าเทคนิค
กระบวนการสอนไปปรับ
ใช้ ในรายวิชาอื่นๆ 

            

กลยุทธ์ที่ 7.3   

สร้างกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และปลูกฝงั
จิตส านกึจริยธรรมสากล 

1) โครงการไหว้พระเวียนเทียนวนัมาฆบูชา I ป 1/ป4 40 48 2,000 2,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

100 
 

4.33 

ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
อาคารพทุธเกษตร 
จัดกิจกรรมปฏิบัติสมาธ ิสวดมนต์ และเวียน
เทียนเนือ่งในวนัส าคัญทางพุทธศาสนา 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

2) โครงการรณรงค์วันสตรีสากล I ป 1/ป4 100 274 15,000 15000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความเท่า
เทียมทางเพศ โดยนับ
คะแนนจากแบบวัด
ความรู ้
         ผล: บรรล ุ

70 
 

80 

100 
 

100 

จัดนทิรรศการให้ความรูเ้กี่ยวกับ พ.ร.บ.
ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ.2558 และร่วม
กิจกรรมตอบค าถามวัดความรู ้ระหว่างวนัที ่
25 กมุภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

3) โครงการลูกนนทร ีสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
2562 

I ป 1/ป5 100 100 10,000 10,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล: บรรล ุ

70 100 สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยรว่มขบวน
แห่พระพทุธชนิสีห์ และเทพีสงกรานตข์อง
มหาวิทยาลัย 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

4) เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ D 
 
 
 

ป 1 70 36 25,000 24,868 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล: ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ

70 
 

80 

51 
 

100 

ให้นิสิตได้เรียนรู้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากพื้นที่ตัวอย่าง และลงมือฝกึ
ปฏิบัติการจัดสรรพืน้ที่ตามหลกัปรัชญาฯ 
ในวันเสารท์ี่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง ณ บ้านของพอ่ 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

เศรษฐกิจพอเพียง โดยนับ
คะแนนจากแบบวัด
ความรู ้
          ผล: บรรล ุ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

5) โครงการบริหารตน้ทนุ สมดุลชีวิต ตามหลัก
แผ่นดนิเศรษฐกิจพอเพียง 

D ป 1 100 104 15,000 14947 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการเห็น
ความส าคัญของการออม  
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้
เรียนรูก้ารบริหารเงินของ
ตนเองอย่างเหมาะสม 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
เงินอย่างถูกตอ้ง (โดยวัด
คะแนนจากแบบวัด
ความรู้) 
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 
 

60 

100 
 

4.62 
 
 

4.54 
 
 
 

61.6
1 

อบรมการบริหารตน้ทนุ ตามหลักแผน่ดนิ
เศรษฐกิจพอเพียง และฝกึปฏิบัติการเขียน
แผนการออมเงิน จัดในวันที ่28 มีนาคม 
2562 ณ กองกิจการนิสิต อาคารระพี
สาคริก 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

6) โครงการไหว้พระเวียนเทียนวนัวิสาขบูชา I ป 1/ป4 40 46 2,000 2000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
           ผล: บรรล ุ
ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม 
            ผล: บรรล ุ
กิจกรรมช่วยให้นิสิตสืบ
สานประเพณีวนัส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 
            ผล: บรรล ุ
การเข้ารว่มกิจกรรมท าให้

70 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 
 

3.51 

100 
 

4.37 
 
 

4.46 
 
 
 

4.43 

รับทราบประวัติความเป็นมาของวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา นั่งสมาธิ และเวียนเทียน
ตามประเพณี ในวนัเสารท์ี่ 18 พฤษภาคม 
2562 ณ อาคารพทุธเกษตร 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

รู้สึกจิตใจสงบ 
            ผล: บรรล ุ

7) โครงการ KU Cupid Day K ป 1 500 1074 300,000 300000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการทราบ
ขอ้มูลค่านิยมการแสดง
ความรกัทีถู่กตอ้งผ่านการ
เข้ารว่มกจิกรรมต่างๆ 
ภายในงาน 
          ผล: บรรล ุ
นิสิตสามารถแสดงความ
รักได้อย่างเหมาะสม  
(โดยวัดจากภาพถ่ายการ
ร่วมกิจกรรม)  
          ผล: บรรล ุ

70 
 

ทราบ 
 
 
 
 
 
 

เหมาะส
ม 

100 
 

ทราบ 
 
 
 
 
 
 

เหมา
ะสม 

ระหว่างวนัที ่4 - 14 กมุภาพันธ์ 2562 จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นสิิตรูจ้ักการแสดงความ
รักที่เหมาะสม  โดยมีกจิกรรมต่างๆ ไดแ้ก ่
สอนประดิษฐ์ดอกไม ้เพือ่น าไปมอบให้คน
รัก 
/แจกลูกกวาดสื่อความรกั/ติดกระดาษ
นิยามความรักในแบบของตนเอง/ให้
ค าปรึกษาเรื่องความรกั/บอร์ดแสดง
ความรู้สกึหรอืความในใจ/สอย IG/บูธ
ถ่ายภาพ/บูธเกมส์ชิงรางวัล/บูธร้านค้านิสิต 
มก./การแสดงดนตรจีากนิสิต มก. 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

8) โครงการจัดท าคู่มือความปลอดภัยในรั้ว
นนทร ี

I ป 1/ป4 7500 7500 20,000 20000 จ านวนคู่มอื 
            ผล: บรรล ุ

70 100 จัดท าคู่มอืแจกนิสิตชัน้ปีที่ 1 
 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

9) โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก I ป 1/ป2 100 39 15,000 13078 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล:ไม่บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

39 
 

4.62 

นิสตได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี ่
โดยจัดกจิกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

10) โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ด้านวนิัยนิสิต I ป 1/ป4 800 800 50,000 50000 สามารถประชาสัมพนัธ์สื
อรณรงค์ได้ตามป้าหมาย 

100 100 จัดท าสือ่รณรงค์จ านวน 6 สือไดแ้ก่ การ
ส่งเสริมอัตลกัษณ์ มก. 1 สือ่ การรณรงคข์ับ
ขี่ปลอดภัย 1 สื่อ การไม่ทจุริตการสอบ 3 
สื่อ จ านวน 800 ฉบับ แจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานภายใน มก. 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

11) โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2562 I ป 1/ป5 200 194 50,000 50000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ

70 
 

97 
 

นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่
เทียนและถวายเทียนพรรษา จ านวน 2 ตน้ 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 



39 

 

 
 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

นิสิตและบุคลากรไดร้่วม
ถวายเทียนพรรษาและ
ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุ 
          ผล: บรรล ุ
นิสิตและบุคลการไดร้่วม
สืบสานประเพณีไทย  
          ผล: บรรล ุ

บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ
 
 

 

บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ
 
 

รวมถึงถวายปัจจัยแดพ่ระภกิษุวัดป่าห้า
พระองค ์จ านวน 32412.25 บาท   

12) โครงการรณรงค์วันตอ่ต้านสิ่งเสพตดิโลก I ป 1/ป4 100 75 15,000 13997 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: บรรล ุ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์
          ผล: บรรล ุ

70 
 

3.51 

75 
 

4.51 

นิสิตได้รับความรู้จาการบรรยายเรือ่งทาของ
ยาเสพติด ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 26 
มิถุนายน 2562 

งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

กลยุทธ์ที่ 7.4  

สร้างอัตลกัษณ์ (ส านกึดี)      
สร้างจิตส านึกและสืบสาน
การท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
พร้อมเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและสง่เสรมิ
คุณธรรม จริยธรรมใน
ระดับพ้ืนฐานและระดับ
สากล 
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แผนงานที่ 8 : การส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรมไทย พร้อมท้ังการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

   เป้าประสงค์ :  นิสิตเห็นความส าคัญของการธ ารงวฒันธรรมไทย และยอมรับวฒันธรรมหลากหลาย 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

กลยุทธ์ที่ 8.1  
สนับสนุนนิสิตให้มีโอกาส
แลก เปลี่ยนและเรียนรู้ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และข้ามวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการศิลปวัฒนธรรมอดุมศกึษา ครั้งที่ 19 K ป 5 23 22 86,780 75,580 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   
โดยรวม 
          ผล : บรรลุ 
 

90 
 

3.51 

95 
 

4.31 

1 – 3 กุมภาพนัธ์ 2562 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎบุรีรมัย์ จ.
บุรีรัมย์ 
นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และยังเป็นการ
อนรุักษ์ ส่งเสรมิเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

งานกจิกรรม
นิสิต 

2) โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม
นานาชาต ิ

K ป 5 18 17 300,000 300,000 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
โดยรวม 
          ผล :  
 
 

90 
   
- 

94 
 
- 

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสติได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
แสดงทางวัฒนธรรม 

งานกจิกรรม
นิสิต 

3) โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลป 
วัฒนธรรม เพือ่เขา้ศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรี  
โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

D ป 5 76 182 
(ผู้สมั
คร) 

150,000 55,044 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ   
โดยรวม 
          ผล : บรรลุ 
 

80 
 
 

100 
 
 

ตุลาคม 2561 – มิถนุายน 2562  ณ  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
บางเขน  ได้คัดเลือกนักเรียนที่มี
ความ สามารถด้านศิลปวัฒนธรรม   
เข้าศึกษาตอ่ระดับปริญญาตร ี โดย
วิธีพิเศษ ประจ าปี 
การศกึษา 2562 จ านวน  29  คน 

งานกจิกรรม
นิสิต 

4) โครงการพัฒนาศกัยภาพนิสิตสู่สากล D ป 1 40 39 1,300,000 อยู่ระหว่าง
การเคลียร์
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
         ผล: บรรล ุ
ผู้น านิสิตได้มโีอกาสในการ
เกิดวสิัยทัศน์ใหม่ๆ   
         ผล: บรรล ุ
ผู้น านิสิตได้มโีอกาส

80 
 

3.51 
 
 

3.51 

97.5 
 

4.72 
 
 

4.5 

มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางให้
แบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่
ละ 9-11 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน ไป
ศึกษาดูงานกลุ่มละ 1 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศสาธารณรฐัจนี 
(ไต้หวัน) ประเทศมาเลเซีย ประเทศ

งานวินัยและ
พัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับนักศกึษาใน
ภูมิภาคเอเชีย และได้พัฒนา
ทักษะดา้นเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
           ผล: บรรล ุ
ผู้น านิสิตเกิดความคิดที่จะ
พัฒนาตนเองหรือองค์กรไปสู่
ความเป็นสากล 
          ผล: บรรล ุ
ผู้น านิสิตเกิดแนวคิดในการ
น าสิ่งที่ได้ศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง
และองคก์ร  
          ผล: บรรล ุ
ผู้น านิสิตเกิดแนวคิดในการ
น าสิ่งที่ได้ศกึษาดูงานมาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่องคก์ร
และวทิยาเขต  
        ผล: บรรล ุ

 
 
 
 
 

 
3.51 

 
 
 

3.51 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 
4.5 

 
 
 

4.44 
 
 
 
 
4 

อินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม 
โดยนิสิตเป็นผู้วางแผนการเดินทาง
ด้วยตนเอง และประสานงานเรือ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเอง จากการปรับ
รูปแบบ ท าให้นิสิตได้ฝกึใช้ทกัษะ
ด้านภาษา ทกัษะการประสานงาน 
และทกัษะการใช้ชวีิตในต่างประเทศ
ได้อย่างแท้จริง และกลับมาน าเสนอ
การศกึษาดูงานเป็นภาษาองักฤษตอ่
ผู้บริหาร ซ่ึงนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ
สามารถน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจของ
ผู้บริหาร  

5) โครงการประชมุสภาผู้แทนนิสติอาเซียน U ป 1 100 40 600,000 588,087 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล: ไม่บรรล ุ

70 40 เชิญผูน้ านิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ในประเทศอาเซียน +1 (จีน) เข้า
ร่วมประชุมกับสภาผู้แทนนิสิต มก. 
เพื่อสรา้งเครอืข่ายการท างานระดับ
นานาชาต ิและยกระดับการด าเนิน
กิจกรรมนิสติ โดยผู้เข้าร่วมประกอบ
ไปด้วยนิสิตนักศกึษา และอาจารย์
จาก 14 สถาบัน จาก 7 ประเทศ  

งานวินัยและ
พัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต 
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

 6 โครงการประกวดรอ้งเพลง มก. I ป 1 2,450 493 322,800 166,460 ร้อยละของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก 
          ผล : ไม่บรรลุ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการ
จัดโครงการ 
         ผล : บรรล ุ

80 
 
 

3.51 

20.12 
 
 

4.47 

10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสุธรรม
อารกีุล นิสติสามารถรอ้งเพลง 
มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง มีความ
สามัคคีและความสัมพนัธอ์ันดีตอ่กนั 

งานกจิกรรม
นิสิต 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 8.2  

สนับสนุนให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ข้ามวัฒนธรรม โดยความ
ร่วมมอืกับนิสิต 

6) โครงการวันแห่งการสัมมาทฐิ ิ
กองกิจการนิสิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

U ป 5 240 240 200,000 168,491 - ร้อยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการ
จัดโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดโครงการเป็นการ
สร้างโอกาสพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน ์ 
          ผล : บรรลุ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดโครงการเป็นการ
สร้างขวญัและก าลังใจในการ
ท างาน 
          ผล : บรรลุ 

70 
 

3.51 
 
 
 

3.51 
 
 
 
 

 
3.51 

100 
 

4.07 
 
 

 
4.11 

 
 
 
 

 
4.01 

27 ธ.ค. 61 ณ กองกิจการนิสติ 
อาคารระพีสาคริก บคุลากรมี
โอกาสในการร่วมท าบญุและฟัง
เทศน์ มีการแลกเปล่ียนข้อมลู
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั รวมถงึ
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน

ให้กบับคุลากร 

งานธุรการ 

7) โครงการวันแห่งการสัมมาทฐิิกองกจิการนิสิต 
ประจ าเดอืนเมษายน 2562 
 

I ป 5 250 250 42,000 41,166 - ร้อยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
- ค่าเฉลี่ยผู้เข้ารว่มโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 
          ผล : บรรลุ 

80 
 

3.51 

100 
 

3.58 

10 เม.ย. 62 ณ ห้องบรรยายและจดั
กิจกรรม บุคลากรได้มีสว่นรว่มใน
การอนรุักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณอีันดีงามของไทย โดยการ
ท าบุญสรงน้ าพระและแสดงความ
เคารพตอ่ผู้อาวโุสในชว่งเทศกาล
สงกรานต ์
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กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวนผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

8) โครงการ KU Buddy "Cross - Cultural 
Studies" 

D ป 1/ป5 70 68 200,000 190811 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
 

70 97.14 นิสตไทยและนิสิตต่างขาติรว่มท ากจิ
กรามปลุกป่าชายเลนและเรียนรู้
วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประมงชายฝั่ง นิสตได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ระหว่าง
วันที ่3-4 สิงหาคม 2562 ณ บ้านไม้
ชายเลนรีสอรท์ จงัหวัด
สมุทรสงคราม 

งานวินัยและ
พัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต 

 

แผนงานอื่นๆ สนับสนุนภารกิจของกองกจิการนิสิต 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

 1) โครงการอบรมบุคลากรในการจัดท าสือ่
มัลติมีเดีย 

K ป 1 30 29 1,500 1,500 - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 
          ผล : บรรล ุ
- ค่าเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ 
          ผล : บรรล ุ
- ค่าเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรม Sony Vegas Pro 
และ ProShow Producer ใน
การปฏิบัติงานได้ 
          ผล : บรรล ุ

70 
 

3.51 
 
 
 

3.51 

96.67 
 

3.67 
 
 
 

3.92 

26 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 
กองกิจการนิสิต บุคลากรได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติโปรแกรม Sony 
Vegas Pro และโปรแกรม 
ProShow Producer  

งานธุรการ 

2) โครงการสัมมนาบุคลากรกองกิจการนสิติ
ระดับปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 

U  120 120 500000 492864 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตอ่
โครงการ 

80 
 
3.51 

100 
 

3.62 

ระหว่างวนัที ่5-7 ก.ค. 62 ณ เจ้า
หลาวทอแสงบีช รีสอร์ท บุคลากร
ได้รับการสร้างความตระหนักดา้น
จิตบริการและสร้างเสรมิ

งานหอพกั 



44 

 

 
 

กลยุทธ ์ โครงการ  จ านวน
ผู้เข้ารว่ม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

IDKU ประเภท 
กิจกรรม 

แผน ผล จัดสรร จ่ายจริง  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผน  ผล   

          ผล : บรรล ุ ความสัมพนัธ์ทีด่ีต่อเพื่อนร่วมงาน 
3) โครงการสัมมนาบุคลากรกองกิจการนสิติ ปี 
2562 

U  88 80 500000 401929 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรู้เรือ่งการให้บริการที่
เป็นเลิศ  
          ผล : บรรล ุ

80 
 
มาก 

90 
 

มาก 

จัดระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 62 ณ 
โรงแรมรีเจน้ท ์ชาเล่ต ์ชะอ า 

คณะท างานบ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

4) โครงการ KM กองกิจการนิสิต D 
 

 200 176 100000 21232 ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล : บรรลุ 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรู้ในระดับ 7 ขึ้นไป          
ผล : บรรล ุ

70 
 

60 
 
 

88 
 

75 

ตามเอกสารโครงการย่อยตามที ่
แนบ 6 โครงการ) 

คณะท างานบ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

5) โครงการสร้างขวัญและก าลังใจในหน้าที่ K ป 4 120  20000  ร้อยละผู้เข้ารว่มโครงการ 
          ผล :  
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ประโยชน ์ 
          ผล :  

100  ยกเลิกโครงการ งานหอพกั 


