คู่มอื การบริหารงานกิจการนิสิต
ตอนที่หนึ่ง ความรู้ทั่วไปในงานกิจการนิสิต
1.1 งานกิจการนิสิต : ความหมาย
งานกิจการนิสิต หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตผู้เรียน” ในสถาบันเพื่อสร้างความพร้อม
ในการศึกษาเล่าเรียนและสร้างความเจริญงอกงามแก่นิสิตทุกด้านในสถาบัน นอกจากนี้อาจหมายถึง การดาเนินงาน
เฉพาะด้านที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ หรือมีเป้าหมายพุ่งตรงสู่นิสิตเป็นหลัก
1.2 งานกิจการนิสิต : วัตถุประสงค์
1.2.1 เสริมสร้างความพร้อมให้แก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน
1.2.2 เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นิสิต เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านสังคม อารมณ์
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
1.3 ปรัชญางานกิจการนิสิต
การดาเนินงานกิจการนิสิตอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า
- นิสิตทุกคนมีความแตกต่างกัน
- นิสิตทุกคนสามารถพัฒนาได้
- นิสิตทุกคนมีคุณค่าในตนเอง ผู้เรียนทุกคนมีความสาคัญ จึงควรได้รับการพัฒนาโดยความเท่า
เทียมกัน
- นิสิตทุกคนควรได้รับการพัฒนาครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์ (ความรู้ เจตคติทักษะ
บุคลิกภาพ สุขภาพ ลักษณะนิสัย คุณธรรม)
1.4 ภารกิจของงานกิจการนิสิต
การดาเนินงานกิจการนิสิต เป้าหมายปลายทางอยู่ที่ “การพัฒนานิสิต” ยังมีผู้บริหารสถาบัน
การศึกษา จานวนไม่น้อยยังเข้าใจว่า งานกิจการนิสิต คือ งานที่มีภารกิจในการให้บริการแก่นิสิต แท้จริงแล้ว
การพัฒนานิสิต 1 คน มหาวิทยาลัยมิได้ใช้กลไกด้านการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียว ในการสร้างคุณลักษณะที่
สมบูรณ์ครบทุกด้านของความเป็นบัณฑิต แต่มหาวิทยาลัยใช้กลไกหลายด้านประกอบเข้าด้วยกันในการพัฒนานิสิต
ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน กลไกทางด้านกิจการนิสิตและกลไกทางด้านอาจารย์ที่
ปรึกษา
1.4.1 บทบาทในการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
การดาเนินบทบาทดังกล่าว งานกิจการนิสิตมีภารกิจในการจัด “บริการ” เพื่อพัฒนา
นิสิต ดังนี้
1.4.1.1 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ด้วย
การจัดบริการด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดบริการ
ด้านแนะแนวและให้คาปรึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านบริการจัดหางาน ด้านหอพัก
1.4.1.2 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้วยการจัดบริการทางด้าน
โภชนาการ ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านบริการสุขภาพ
1.4.1.3 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมต่อการเป็นผู้เรียนในมหาวิทยาลัย ด้วยการจัด
โปรแกรมการปฐมนิเทศนิสิต
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1.4.2 บทบาทในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะของ “ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ครบทุกด้าน”
การดาเนินบทบาทดังกล่าว งานกิจการนิสิตมีภารกิจในการสร้าง “โอกาส” เพื่อให้นิสิต
ได้เข้าร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ชีวิต” “การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ตนสนใจ” “การเสริมสร้างศักยภาพในตนใน
ด้านต่าง ๆ” หรือเพื่อ “การค้นหาตนเอง” ในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนานิสิตดังกล่าว ดาเนินการใน
รูปของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่
1.4.2.1 การจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระที่จะได้รวมกลุ่มกันเพื่อดาเนิน
กิจกรรมร่วมกันตามความสนใจ ความถนัด ความชอบ ทั้งนี้ต้องดาเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน โดย
ไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง
1.4.2.2 การสร้าง “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น” เพื่อพัฒนานิสิตในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น
ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม หรือเสริมทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา
เป็นต้น
1.4.3 บทบาทในการพัฒนา “ลักษณะนิสัย” เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ
การดาเนินบทบาทดังกล่าว งานกิจการนิสิตมีภารกิจในการเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้ที่มี
“วินัยในตนเอง” “ค่านิยมไทย” และ “จิตสานึกเพื่อส่วนรวม” จึงได้จัดให้มีงานทางด้านวินัยนิสิตขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
“ลักษณะนิสัย” ดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่นิสิต เพื่อสร้างความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีแก่ประเทศในอนาคต
จึงเห็นได้ว่า บทบาทและภารกิจที่แท้จริงของ “งานกิจการนิสิต” ครอบคลุมการพัฒนา
นิสิต ตั้งแต่ “แรกเข้า” จน “สาเร็จการศึกษา” ประกอบด้วย
1.4.3.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่ยั่งยืน
1.4.3.2 การเสริมสร้างลักษณะนิสัย
1.5.3.3 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต
1.4.3.4 การสร้างความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
1.5 ธรรมชาติงานกิจการนิสิต
1.5.1 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัย (Student Life) โดยตรง
1.5.2 ไม่ใช่งานที่มีลักษณะตายตัว เป็นงานที่มีความเคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.5.3 เป็นงานที่จาเป็นต้องเน้น “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” หมายถึง ต้องเข้าใจธรรมชาติและวัย
นิสิตต้องคิดถึงประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับเป็นสาคัญ เป็นต้น
1.5.4 เป็นงานที่ไม่อาจดาเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จในตนเอง ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
หลายฝ่าย

ตอนที่สอง ทิศทาง เป้าหมาย การพัฒนานิสิต และนโยบายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการนิสิต ดังนี้
2.1 ปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนา
ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้
ชี้นาทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนานิสิต
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 ค่านิยม 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

ตอนที่สาม ระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนิสิต
ในการบริหารจัดการงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้กาหนดระบบและกลไกการดาเนินงานไว้
ดังต่อไปนี้
3.1 ระบบการบริหารงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิยาลัยได้จัดระบบการบริหารงานกิจการนิสิตที่มุ่งสร้างความเป็นเอกภาพในการดาเนินงาน
ทั้ง ๔ วิทยาเขต และเชื่อมโยงการดาเนินงานในระดับคณะ ตลอดจนบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนภารกิจการดาเนินงานด้านกิจการนิสิต และหน่วยงานนิสิต เพื่อให้การดาเนินงานสามารถ
สนองตอบต่อนโยบายและเป้าหมายในการ
http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=19

3.2 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการนิสิต
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 ในแต่ละวิทยาเขตจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต
ขึ้น https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/
3.2.2.1 องค์ประกอบ
3.2.2.2 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.2.3 คณะกรรมการระดับคณะ ในแต่ละคณะจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะขึ้น
http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen05/gen05-2188-2555.pdf

3.2.3.1 องค์ประกอบ
3.2.3.2 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.3 กลไกการบริหารงานกิจการนิสิต
กลไกการบริหารงาน คือ การกาหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดาเนินงานกิจการนิสิตเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
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3.3.1 กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการจัดบริการด้านกิจการ
นิสิต และส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริม เติม เต็ม พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของนิสิต
ตลอดจนดูแลและกากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานด้านกิจการนิสิต ในทุกวิทยาเขต
3.3.2 คณะวิชา เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนานิสิตของคณะ
3.3.3 องค์การนิสิต เป็นหน่วยงานนิสิตซึ่งบริหารกิจกรรมนิสิตในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ในการแนะนาและให้
คาปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิต ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
3.4 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารกิจการนิสิต
ผู้บริหารกิจการนิสิต มีบทบาทและหน้าที่ในการดาเนินงานกิจการนิสิต ดังต่อไปนี้
3.4.1 บริหาร กากับดูแล และติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานด้านกิจการนิสิตที่รับผิดชอบ ให้
เป็นไปตามกรอบนโยบาย เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย
3.4.2 ดาเนินการจัดทานโยบายและแผนดาเนินงานด้านกิจการนิสิต
3.4.3 ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาในการดาเนินงานแก่หน่วยงานด้านกิจการนิสิตที่รับผิดชอบ
3.4.4 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านกิจการนิสิต
3.4.5 ประเมินและวิเคราะห์ภาพรวมการดาเนินงาน ตลอดจนสรุปผลการดาเนินงานด้านกิจการนิสิต
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
3.4.6 ผลักดันประเด็นพัฒนาสร้างสรรค์ หรือประเด็นปัญหาด้านกิจการนิสิต สู่มหาวิทยาลัย เพื่อการ
พิจารณาแสวงหาแนวทางการดาเนินงาน
3.4.7 ดูแลการจัดทา SAR เพื่อสนับสนุนข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ตามดัชนีองค์ประกอบด้าน
การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
3.4.8 ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
3.4.9 ดาเนินการในภารกิจนอกเหนือตามที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่สี่ การจัดบริการด้านกิจการนิสิต
การจัดบริการด้านกิจการนิสิต มุง่ สนับสนุนให้นิสิตเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนิสิต (well-being) ในมหาวิทยาลัย การจัดบริการด้านกิจการนิสิต ประกอบไปด้วย บริการ
ด้านสนับสนุนการใช้ชีวิตของนิสิต บริการด้านแนะแนวและจัดหางาน บริการด้านทุนการศึกษาบริการด้านกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา บริการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัย และบริการด้านใบประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
บริการด้านกิจการนิสิต
4.1 บริการด้านสนับสนุนการใช้ชีวิตของนิสิต
4.1.1. บริการหอพัก http://ss.sa.ku.ac.th/
4.1.2 กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
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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 บริการให้คาปรึกษานิสิต http://pirun.ku.ac.th/~psdptp/index.html
4.2.2 บริการระบบส่งเสริมการมีงานทา https://jobsa.ku.ac.th/
4.2.3 บริการด้านแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา
รอข้อมูล update
4.2.4 บริการนิสิตพิการ http://vachirapornnun.wix.com/noon
4.3 บริการด้านทุนการศึกษา http://ssirintipp.wix.com/scholarships-2
4.4 บริการด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา http://ku--can.wix.com/studentloan1#
4.5 บริการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัย http://www.sa.ku.ac.th/safety-index.html
4.6 การขอใบประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
http://www.sw.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=6

ตอนที่ห้า กิจกรรมนิสิต
5.1 กิจกรรมนิสิต คือ อะไร
กิจกรรมนิสิต คือ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ
ความสามารถ ความถนัดของตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กีฬา บาเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม
จริยธรรม วิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะต้องดาเนินการในรูปของชมรมกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยให้คาแนะนาและคอยอานวยความสะดวก ให้การ
จัดกิจกรรมที่นิสิตคิดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตไม่มีการให้คะแนนหรือเป็นส่วน
หนึ่งของคะแนนแต่อย่างใด
5.2 กิจกรรมนิสิต : สาคัญอย่างไร
กิจกรรมนิสิตมีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อนิสิต เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษามิได้
มุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิตด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะมุ่งพัฒนานิสิตในทุกด้าน ดังนั้นการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจพัฒนานิสิตโดยรอบด้านได้ ซึ่งกิจกรรมนิสิตจะเป็นส่วนช่วยเสริม เติม เต็ม เพื่อให้นิสิตได้
เกิดการเรียนรู้ที่จะคิดสร้างสรรค์กิจกรรมตามความชอบ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นิสิต
ได้รับทักษะและพัฒนาการทางบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ
5.3 โครงสร้างกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอข้อมูล update
5.4 องค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอข้อมูล update (เชื่อมไปยังทุกคณะ ทุกวิทยาเขตด้วย)
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกาแพงแสน
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วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
5.5 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ เงินบารุงกิจกรรมนิสิต
http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=20

5.6 ขั้นตอนการขออนุมัติเงินบารุงกิจกรรมนิสิต
http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=21

5.7 ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5.7.1 ธรรมนูญนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.sa.ku.ac.th/stdrule2549.pdf

5.7.2 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง
รอข้อมูล update
5.8 การประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่ดูแลกิจกรรมนิสิตของกองกิจการนิสิต
http://sa.sa.ku.ac.th/

5.9 เอกสารกิจการนิสิตเพื่อการ Download
5.9.1 คู่มือกิจกรรมนิสิต
5.9.2 คู่มือกิจกรรมนิสิต สาหรับ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต

ตอนที่หก กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็น คนเก่ง คนดี
คนมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย และใส่ใจอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงเตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและ
ประสบการณ์ทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในส่วนของการจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร จะเป็นส่วนเสริม เติม เต็ม คุณลักษณะความเป็นบัณฑิต
ให้แก่นิสิต เพราะจะเกื้อหนุนให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในรูปของ “ทักษะชีวิต” ซึ่งจะเป็นประสบการณ์
ที่มีความสาคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตภายหลังจากสาเร็จการศึกษา และเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกคน ทุกวิทยาเขต ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้นิสิตทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนิสิต
6.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ความหมาย
หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเสริม เติม เพิ่ม ในด้านการ
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีพัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้การ
เข้าร่วมของนิสิตให้เป็นไปตามความชอบ ความสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง
6.2 ลักษณะสาคัญของการดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6.2.1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรส่งเสริมให้นิสิตรู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพแห่งตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มาก
ขึ้น
6.2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจะต้องเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์ด้านการทางานเป็น
หมู่คณะ มีการแสดงตน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อื่น พัฒนาความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ฝึกหัดการทางานอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
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6.2.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาจเป็นหนทางในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย
6.2.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรพัฒนานิสิตให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม มีความ
เป็นไทย และภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของชาติ ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรี และนาฏศิลป์
ไทย ตลอดจนประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม
6.3 เงื่อนไขการกาหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
http://nisit.kasetsart.org/

6.4 การเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร
http://nisit.kasetsart.org/

6.5 Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร
http://nisit.kasetsart.org/

6.6 ขั้นตอนการดาเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รอข้อมูล update
6.7 การประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่ดูแลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของกองกิจการนิสิต
- 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
- คู่มือโครงการบัณฑิตยุคใหม่
6.9 ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รอข้อมูล update
6.10 ขั้นตอนการเป็นคณะทางาน ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รอข้อมูล update

ตอนที่เจ็ด วินัยนิสิต
มีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนนิสิ ตและร่ว มเป็ นคณะกรรมการการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิ ดระเบียบดาเนินการร่างคาสั่ งลงโทษ
นิสิต ประสานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิตรวมทั้ง
พัฒนากฎ ข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน
7.1 ความหมาย “วินัยนิสิต”
คาว่า วินัยนิสิต สามารถนิยามความหมายได้ในนัยยะดังต่อไปนี้
7.1.1 การกาหนดแบบประพฤติในการอยู่ร่วมกันของนิสิตในสถาบัน เช่น เคารพความเป็นมนุษย์
ซึ่งกันและกันเคารพกติกาสถาบัน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในสถาบัน การรู้กาละเทศะ
7.1.2 การมีสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สถาบัน ส่วนรวม ประเทศชาติ
7.1.3 ความสามารถในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติ ปฏิบัติ หรือ ไม่ประพฤติ ปฏิบัติ
7.2 การพัฒนาวินัยนิสิตในระดับอุดมศึกษา คือ
7.2.1 การสร้างให้นิสิตนักศึกษามีแบบประพฤติที่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันที่ดีกับผู้อื่นในสังคม
มหาวิทยาลัย
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7.2.2 การให้นิสิตเรียนรู้การปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่สถาบัน
กาหนด ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง
7.2.3 การพัฒนาให้นิสิตได้เรียนรู้กาลเทศะ หรือ การแสดงออกซึ่งบทบาทที่เหมาะสมในสถานะ
ต่าง ๆ
7.2.4 การเรียนรู้ทักษะในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ หรือ ไม่ประพฤติปฏิบัติ
7.2.5 การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
7.3 พฤติกรรมคุณธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกาหนดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต
ที่พึงประสงค์ 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 ระเบียบข้อบังคับด้านวินัยนิสิต
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 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวินัยนิสิต
http://dsd.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12

7.6 ขั้นตอนการสอบสวนนิสิต
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การดาเนินงานสอบสวนกรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ

เมื่อมีกรณีนิสิตส่อทุจริต หรือกระทาการทุจริตในการสอบ ให้อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบรายงาน
โดยตรงต่อประธานกรรมการการสอบและให้ดาเนินการสอบสวนนิสิตที่ส่อทุจริต หรือทุจริตใน
การสอบ โดยตั้งคณบดีที่นิสิตสังกัดเป็นประธานกรรมการสอบสวน
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คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาระดับโทษนิสิต ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

คณบดีเสนอโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อเสนออธิการบดี

ส่งเรื่องให้กองกิจการนิสิต

ร่างคาสั่งลงโทษเสนออธิการบดีลงนาม

กองกลางส่งคาสั่งลงโทษให้กองกิจการนิสิต

ทาสาเนาคาสั่งลงโทษแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การดาเนินงานสอบสวน

คณะ / รปภ. ส่งเรื่องเพื่อทาการสอบสวนมาที่กองกิจการนิสิต
รับเรื่อง งานวินัยฯเสนอรายชื่อกรรมการสอบสวนเพื่อแต่งตั้งพร้อมร่างคาสั่ง
ส่งงานธุรการเสนอผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
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เสนอคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจจการนิสิตและพัฒนากายภาพพิจารณาลงนาม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพลงนามแล้ว
กองกลางส่งคาสั่งแต่ตั้งกรรมการสอบสวนมาที่กองกิจการนิสิต
งานวินัยฯ ส่งคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และทาสาเนาคาสั่งแจ้งกรรมการ
สอบสวนทราบ เพื่อนัดกรรมการสอบสวนและนัดนิสิต ดาเนินการสอบสวน
สรุปผลการสอบสวนส่งให้กรรมการสอบสวนลงนามและส่งกลับมาที่กองกิจการนิสิต
เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาระดับโทษที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอโดยผ่าน
สานักงานกฏหมาย
ร่างคาสั่งลงโทษเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม
โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
กองกลาง ส่งคาสั่งลงโทษนิสิตให้กองกิจการนิสิต
ทาสาเนาคาสั่งลงโทษแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การดาเนินงานสอบสวนวินยั นิสิต

นิสิตที่ถูกกระทา
ถูกละเมิดสิทธิ์

นิสิตที่งานวินัยนิสิตเรียกพบ
(ได้รับข้อมูลความผิดจากหน่วยงานต่างๆ)
เจ้าหน้าที่งานวินัยนิสิต

นิสิตถูกกล่าวหาว่า
กระทาความผิด ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น
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รับคาร้องทุกข์/แจ้งเหตุ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สอบสวน หาข้อเท็จจริง
หากข้อมูลหลักฐานเป็นความจริง

หากข้อมูลหลักฐานไม่เป็นความจริง
ยกเลิกยุติการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวน
ประชุมพิจารณาการลงโทษ
รายงานผลการสอบสวนเสนออธิการบดี
งานวินัยนิสิตจัดทาคาสั่งลงโทษ

อธิการบดีลงนามคาสั่งลงโทษ

งานวินัยนิสิต
สาเนาคาสั่งแจ้งโทษแก่นิสิต
คณะที่นิสิตสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.7 การประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่ดูแลงานวินัยนิสิตของกองกิจการนิสิต
- 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

ตอนที่แปด ศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสาคัญของนิสิตเก่าที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็น
กาลังสาคัญร่วมสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น
ในกองกิจการนิสิต เพื่อดาเนินภารกิจด้านการจัดทาสารสนเทศนิสิตเก่า ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
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นิสิตเก่ากับมหาวิทยาลัย
8.1 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ : ความหมาย
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ประสานความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย
8.2 ขอบเขตภารกิจ
8.2.1 จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้น ภาวการณ์ทางาน และสถานประกอบการของศิษย์เก่า
8.2.2 จัดทาข้อมูลและความต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆของนิสิตปัจจุบัน
8.2.3 จัดทาฐานข้อมูลเฉพาะศิษย์เก่าที่มีสถานประกอบการของตนเอง
8.2.4 ดาเนินการสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตจบใหม่ในแต่ละปี
8.2.5 ดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า จาแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชาที่เปิดสอน
8.2.6 ประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในด้านการหางานทา
ระหว่างเรียนและเพื่อการมีงานทาสาหรับบัณฑิต
8.2.7 สารวจความต้องการใช้บัณฑิตของศิษย์เก่าที่มีสถานประกอบการ
8.2.8 ดาเนินการแจ้งข่าวสารข้อมูลกับบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทา/เปลี่ยนงาน เพื่อการเตรียมความ
พร้อมในการทางาน
8.2.9 ดาเนินการจัดการพบปะระหว่างศิษย์เก่าที่สถานประกอบการและบัณฑิตจบใหม่
8.2.10. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า
8.3 โครงสร้างการดาเนินงาน
รอข้อมูล update
8.4 การประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแล
8.4.1 หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานแนะแนวและจัดหางาน
http://www.oku.sa.ku.ac.th/

ตอนที่เก้า นิสิตดีเด่นและนิสิตรางวัลพระราชทาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะความเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น เพื่อให้นิสิตที่มีค่านิยมที่ดีในด้านการประพฤติปฏิบัติ และมีผลงานในการสร้างชื่อเสียงและ
เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย ได้มีกาลังใจและมีความมั่นใจมากขึ้นในการประพฤติปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทาง
ส่งเสริมนิสิตดังกล่าว
9.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมค่านิยมที่ดีนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 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
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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 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นักศึกษารางวัลพระราชทาน
http://www.kmutt.ac.th/guidance/new/images/stories/Document%202.pdf

9.3 ขั้นตอนการนาเสนอรายชื่อนิสิตเข้ารับการพิจารณาและกรอบเวลาการพิจารณา
9.3.1 การนาเสนอรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย
http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=22

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

9.4 การประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่ดูแล
9.4.1 ในเรื่องการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิตของกองกิจการนิสิต
http://sa.sa.ku.ac.th/

9.4.2 ในเรื่องการเสนอชื่อรางวัลพระราชทานของกองกิจการนิสิต
http://sa.sa.ku.ac.th/

9.5 รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น
http://sa.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14

ตอนที่สิบ หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการให้บริการนิสิตและแนวทางการประสานงาน
ในการบริหารงานกิจการนิสิต จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ข้อมูลนิสิต อาคารสถานที่ในการดาเนินงาน ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการให้บริการแก่นิสิต ได้แก่
10.1 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้
10.1.1 ด้านการขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน http://www.vehicle.ku.ac.th/index.html
10.1.2 ด้านการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย
10.1.2.1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
10.1.2.2 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.1.2.3 อาคารศูนย์เรียนรวม
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน http://www.vehicle.ku.ac.th/index.html
10.1.3 ด้านการขอต้นไม้ เพื่อประดับตกแต่ง
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน http://www.vehicle.ku.ac.th/index.html
10.2 สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสถานที่สาหรับการ
ประชุม สัมมนา การแสดง ที่มีขนาดความจุ 500 คน
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน http://www.oamc.ku.ac.th/
10.3 สานักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้
10.3.1 งานด้านเครื่องมือโสตและทัศนูปกรณ์
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10.3.2 งานด้านการจัดทาวีดีทัศน์
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน http://eto.ku.ac.th/
10.4 สถานพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้
10.4.1 งานรักษาพยาบาล
10.4.2 งานรักษาด้านทันตกรรม
10.4.3 งานด้านกายภาพบาบัด
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน http://www.inf.ku.ac.th/th/index.php
10.5 สานักงานทรัพย์สิน (บริการด้านอาหารและโภชนาการ)
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=61
สานักหอสมุด http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th
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10.7 สานักคอมพิวเตอร์ https://cpc.ku.ac.th/ocs/
10.8 สานักการกีฬา http://www.sp.ku.ac.th/

ตอนที่สิบเอ็ด การประกันคุณภาพการบริหารกิจการนิสิต
ในการบริหารงานด้านกิจการนิสิต จาเป็นต้องรับทราบและเรียนรู้ประเด็นการประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้อง ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งประเด็นด้านการประกันคุณภาพเป็นประเด็นที่ผู้บริหารด้านกิจการนิสิตจาเป็นต้องสนับสนุนข้อมูลการ
ดาเนินงานสาหรับภาพรวมการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ประเด็นการประกันคุณภาพ
ที่ผู้บริหารกิจการนิสิตจาเป็นต้องทราบและเรียนรู้ ประกอบด้วย
11.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ดัชนี 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้แก่นักศึกษา
http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf

11.2 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดัชนี 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
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 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ดัชนี 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf

11.4 เอกสารประเมินการประกันคุณภาพ
http://www.qa.ku.ac.th/Download/manualfac2555_20032555.pdf

ตอนที่สิบสอง เอกสารสรุปผลการสัมมนา / รายงานการประชุมด้านกิจการนิสิต
ในการบริหารงานกิจการนิสิต จะมีการประชุม หรือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการนิสิต ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่าย ระดับชาติ ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้
ดังนี้
12.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต
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12.3 สรุปผลโครงการสัมมนาด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.4 สรุปผลโครงการสัมมนาด้านกิจการนิสิตนักศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12.5 เอกสารบทความด้านกิจการนิสิต

ตอนที่สิบสาม หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ
13.1 ผู้บริหารด้านกิจการนิสิต
รอข้อมูล 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
รอข้อมูล update
13.4 โรงพยาบาลวิภาวดี
- เบอร์โทร 0-2561-1111, 0-2941-2900, 02-941-2800 / แฟกซ์ 0-2561-1466
13.5 สถานีตารวจนครบาลบางเขน
- เบอร์โทร 0-2521-2232 ,0-2521-0070 / แฟกซ์ 0-2521-1193 , 0-2970-6206

