
                              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 
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                       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 


