
บทสรุปการด าเนินงานโครงการ 

 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต 
 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตมี
ความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะและสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต โดยส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยและค่านิยมที่ดี  การพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล และกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการ
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและ
การใช้ชีวิตในอนาคต  

 สรุปกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ด าเนินการวางแผนจัดกิจกรรม
จ านวน 40 โครงการ สามารถด าเนินการได้จ านวนทั้งสิ้น 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 16,388 คน ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,278,860 บาท โดยสามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมได้ ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตได้จัดกิจกรรมด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพ่ือสังคม มากเป็นอันดับ 1 
(จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42) ทั้งนี้ เนื่องมาจากนิสิตมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมมากท่ีสุด  

กิจกรรมที่จัดมากเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมและสื่อรณรงค์ด้านวินัยนิสิต (จ านวน 8 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 20) อันดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา (จ านวน 
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15) อันดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการคิดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (จ านวน 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10) 
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 ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการคิดการเรียนรู้ 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ใช้งบประมาณ 3,245,189 บาท คิดเป็นร้อยละ 52) ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมด้าน
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก จึงใช้งบประมาณมากตาม
ไปด้วย เช่น กิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น  

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับ 2 ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ใช้งบประมาณ  
1,828,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 29) อันดับ 3 ได้แก่ กิจกรรมด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพ่ือสังคม (ใช้งบประมาณ 
686,442 บาท คิดเป็นร้อยละ 11) อันดับ 4 ได้แก่ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และศาสนา (ใช้งบประมาณ 288,868 บาท คิดเป็นร้อยละ 4) และกิจกรรมและสื่อรณรงค์ด้านวินัยนิสิต (ใช้
งบประมาณ 229,617 บาท คิดเป็นร้อยละ 4) 

 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการประจ าปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2561 เป็นจ านวนมาก เนื่องมาจากการที่กองกิจการนิสิตได้มีการปรับโครงการสร้างภายในกองกิจการนิสิต และ
จัดตั้งหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ภายใต้สังกัดงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต จึงได้มีการจัดโครงการในด้าน
พัฒนานิสิตสู่สากลเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น โครงการประชุมสภาผู้แทนนิสิตอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล โครงการ KU 
Buddy ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก  

นอกจากนี้งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ยังได้รับมอบหมายให้เป็นฐานในการด าเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบของคณะกรรมการและเลขานุการ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินกิจกรรม
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
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1) โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ก าลังจะจบ
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 (ครึ่งวัน) 

2) โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งยัง
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน และ
ส่งเสริมประเพณีการบรรพชาอุปสมบท โดยจัดโครงการดังกล่าววันที่ 3 - 18 มิถุนายน 2562 ณ วัด
บวรนิเวศวิหาร 

3) โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความประทับใจและต้อนรับนิสิตใหม่สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตลอดจนให้
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยโรงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่    
10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ

ส าหรับความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถามโดยรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 โดยเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 0.8 และจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน
กิจกรรม พบว่านิสิตพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมแต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น อยากให้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือ
กิจกรรมปันรักสู่น้องให้มีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 สรุปงานด้านวินัยและสอบสวนนิสิต ในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนนิสิตกระท าความผิดและถูกพิจารณา
โทษลดลงจากปีงบประมาณ 2561 รายงานการกระท าความผิดเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1) ซื้อข้อสอบ       
2) ส่อทุจริตในการสอบ 3) ทุจริตในการสอบ 4) ปลอมแปลงรายมือชื่อผู้อ่ืน 5) แอบถ่ายในห้องน้ าผู้หญิง ทั้งนี้ทาง
งานวินัยฯได้ด าเนินการตามบทลงโทษตามระเบียบวินัยนิสิต และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทัศนคติท่ีดีกับนิสิตต่อไป 

 
       หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต   

 


