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คณะผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นิ สิ ต ในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในอนาคตข้างหน้าต่อไปได้
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และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต
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แผนงานที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพทักษะการเป็นผู้นา
แผนงานที่ 2 ยกย่อง เชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่น
กลยุทธ์ที่ 3 เชิดชูและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
แผนงานที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว
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2
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1

นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การให้คาปรึกษาและสวัสดิการแก่นิสิต
แผนงานที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิต
แผนงานที่ 2 การเตรียมตัวความพร้อมสู่การทางาน
แผนงานที่ 3 การดูแลและช่วยเหลือนิสิตเพื่อสาเร็จการศึกษา

คณะกรรมการกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองศาสตราจารย์วินัย พูลศรี
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์
แก้วจรัสวิไล
ที่ปรึกษา

อาจารย์กุลธิดา นุกูลธรรม
ประธานกรรมการ

นางศิริมา เนียมีศรี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี
อึ้งสิทธิพูนพร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์
ยิ่งยวด
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์
เครืออินทร์
กรรมการ

3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริน ชุมสาย
ณ อยุธยา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช
กรรมการ

อาจารย์วิทยา ซิ้มเจริญ
กรรมการ

อาจารย์ทัศนีย์ จันติยะ
กรรมการ

อาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
กรรมการ

อาจารย์กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
กรรมการ

อาจารย์ฐิติกมลศิริ ลาโพธิ์
กรรมการ

อาจารย์สุพรทิพย์ พูพะเนียด
กรรมการ

นางจันทิมา จานงค์นารถ
กรรมการ

นายชาญศักดิ์ พบลาภ
เลขานุการ

4
นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายภพสรรค์ เหลืองวิไล
ผู้ช่วยเลขานุการ

5
กรอบภาระงานด้านกิจการนิสิต
กรอบภาระงานด้านกิจการนิสิต
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต มีหน้าที่
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามทิศทางนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2. ดาเนิ น การส่ งเสริ ม คุ ณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ต ามกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ 5
ประการ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
4. ติดตามและประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
5. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
6. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต
ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต มีหน้าที่
1. กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขกองทุน คุณสมบัติของนิสิตผู้ขอรับทุนและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาและเสนอความเห็นการให้ทุนต่อคณบดี
3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขการให้ทุน
4. วิเคราะห์ผลการดาเนินการ พิจารณางบการเงินและรายงานการเงินของกองทุนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี
5. พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์เข้ากองทุน
คณะกรรมการศิษย์เก่า มีหน้าที่
1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2. ประสานงานระหว่างนิสิตเก่า
3. จัดดาเนินการโครงการคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4. ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับบุคลากรตลลอดจนนิสิตปัจจุบัน
คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจาปีการศึกษา 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
นายชนินทร์ คล้ายคลัง
นายศิรชัช ภัทรเจริญพงษ์
นายพงศกร ไกรวงศ์
นางสาวชีวาพร ทรัพย์เพ็ชร
นายฐกฤต อาจกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายกสโมสรนิสิต
รองนายกฝ่ายบริหาร
รองนายกฝ่ายกิจกรรม
รองนายกฝ่ายประกันคุณภาพ
รองนายกฝ่ายวิชาการ

6
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นางสาวนราภรณ์ บุตรักษ์
นางสาวศิขรินทร์ แซ่ลือ
นายศราวุธ ก้อนทอง
นายณัฐนนท์ กลาพบุตร
นางสาวสุนทรีลักษณ์ กิติจิต
นางสาวทอฝัน นูมะหันต์
นางสาวศุจินทรา สุขกุล
นางสาวนันท์หทัย อุดม
นางสาวอมรภัค นิธิปฏิคม
นางสาวชลาลัย มั่นคง
นางสาวพิลาศลักษณ์ นับดี
นางสาวจุติมาพร บุญหว่าน
นางสาวณัฐชยา รักสาย
นางสาวศุจีภรณ์ คาหอม
นายศิขเรศ แซ่ห่าน
นางสาวภัควดี พงษ์ผล
นางสาวเหมือนขวัญ แสงสุวรรณ
นางสาวสุพัตทา เศรษฐี
นาย จิรภัทร วัชระ
ประธานชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ประธานชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ประธานชุมนุมฟาร์มนิสิต
ประธานชุมนุมสังคมคุณธรรม
ประธานชุมนุม EDS Music Club
นายไสว กล่อมบางละมาด

รองนายกฝ่ายทั่วไป
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรอบภาระงานคณะกรรมการสโมสรนิสิต
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒ นศาสตร์ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ตลอดจนดาเนินการ จัด
กิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ โดยทั้งนี้ไม่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยเน้น
การดาเนินกิจกรรมโยการมีส่วนร่วมของทุกชุมนุม/สาขาวิชา
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ในกรอบกิจกรรม 5 ด้าน คือ
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- กิจกรรมด้านคุณธรรม
- กิจกรรมด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้
- กิจกรรมด้านทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- กิจกรรมด้านสุขภาพ
- กิจกรรมเพื่อสังคม
โดยมีวัตถุประสงค์การดาเนินงานเพื่อ
1. ปลูกฝังให้นิสิตได้ฝึกการบริหารงานเป็นทีมตามระบอบประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมความสามัคคีภายในคณะและสถาบัน
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน
4. ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการบาเพ็ญ ประโยชน์ต่อ
สังคม
5. เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาเอกแก่บุคคลทั่วไป
6. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ
7. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงานของสโมสรประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตมีนายกสโมสรนิสิตซึ่ง
ได้มาจากการเลือกตั้งของนิสิตภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒ นศาสตร์ มีฐานะเป็นประธาน คณะกรรมการ
บริหารสโมสร ควบคุมการดาเนินงานของคณะกรรมการสโมสรฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการสโมสรมีหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสโมสร
2. บริหารงานและดาเนินกิจกรรม โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและประเพณีอันดีงาม
3. จัดดาเนินการเลือกตั้งทั่วไป
4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานของสโมสรตามโครงการที่เสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย
5. รักษาความเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก
6. ควบคุมดูแลการดาเนินงานของชุมนุมที่อยู่ภายใต้สังกัด
7. กาหนดระเบียบข้อบังคับในการดาเนินงานสโมสร โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีชุมนุมซึ่งเป็ นองค์กรกิจกรรมนิสิตสังกัดสโมสร 5
ชุมนุม ได้แก่
1. ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิ สิต ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 จากการรวมตัวของนิสิตกลุ่ม หนึ่ง ที่จัดตั้ง องค์กรนิสิตใน
ลักษณะโครงการทดลองฟาร์มแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกทักษะทางด้านการเกษตรให้กับนิสิต
โดยเริ่มจากการปลูกผักและการเพาะเห็ด ซึ่งเดิมใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยประมง กาแพงแสน ต่อมาจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ
ที่ตั้งปัจจุบัน คือ ติดอยู่กับหมู่บ้านกิจกรรมนิสิต ซึ่งถัดมาจากชมรมนิสิตมุสลิม และอยู่ติดกับฟาร์มนิสิตคณะเกษตร
กาแพงแสน มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ กิจกรรมฟาร์มนิสิตศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้มีการพัฒนามากขึ้นและ
เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในวิทยาเขตกาแพงแสนจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของชุมนุมเพื่อ
1. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพเกษตรและสิ่งแวดล้อม
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2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบ และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4. เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาเอกแก่บุคคลทั่วไป
5. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ เป็นชุมนุมใหม่ที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร เมื่อปีการศึกษา
2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมให้นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข มีสุขภาพจิตแจ่มใสและสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบ และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัย
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตมีความสนใจและรักที่จะออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3. ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุ ม นุ ม เก่ ง ดี มี ค วามสุ ข เป็ น ชุ ม นุ ม ใหม่ ที่ เพิ่ ง ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น ชุ ม นุ ม ในสั ง กั ด สโมสร เมื่ อ ปี
การศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษา และมีทักษะการดาเนินชีวิตในสังคมอย่าง
มีความสุข
2. ส่งเสริมความสามัค คี ปลู กฝั ง ให้ นิ สิตมี ความรับ ผิด ชอบต่ อหน้ าที่ และพร้อมที่จ ะเสี ยสละเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม
3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรกิจกรรมในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4. ปลูก ฝั งให้ นิ สิ ต ใช้ เวลาว่า งให้ เกิ ด ประโยชน์ และได้ รับ ประสบการณ์ จ ากการท ากิ จ กรรม มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ชุมนุมสังคมคุณธรรม
ชุมนุมสังคมคุณธรรม เป็นชุมนุมที่ได้รับการจัดตั้งเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร เมื่อปีการศึกษา 2556
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาความเป็นครูให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
2. เพื่อบริการให้คาปรึกษาและบริการสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิริยามารยาทแบบไทย
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสา
5. เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
5. ชุมนุม EDS Music Club
ชุมนุม EDS Music Club เป็นชุมนุมใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร เมื่อปีการศึกษา
2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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1. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนและองค์ต่างๆ
2. เพื่อพัฒนานิสิตในด้านทักษะการเล่นดนตรีโฟล์คซองดนตรีร่วมสมัยการพัฒนาเพื่ออาจเกิดเป็น
อาชีพเสริมรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกของนิสิตให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่พบเห็นได้
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โครงการ/กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
สานึกดี มุ่งมั่น

19/7-3/8/61

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
17-19/8/61
13-25/10/61
18/11/61
8/12/61
1/3/62

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์/ปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่/จัดทาคู่มือนิสิต
แต่งกายดีศรีศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตสู่

สากล/ปรับทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
เชิดชูเกียรตินิสิตคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์
พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสิ่งแวดล้อม

พัฒนานิสิตสู่สากล

ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
คืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์
ฝึกอบรมผู้บงั คับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร
วิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

สร้าง
สรรค์

สามัคคี

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะ
ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข

บาเพ็ญ
กีฬา/
ประ
ศิลปะ
ส่งเสริม
โยชน์/ วัฒนธรรม
สุขภาพ
สวล.



ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-1















ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3





ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3
ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 2-2






















ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3
ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3










ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1







สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์/
แนวทางการ
ดาเนินงาน











ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-1



ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1
ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-2



ยุทธ 2/กลยุทธ์ที่ 1-1



ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-2
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วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
สานึกดี มุ่งมั่น

1/3/61
18/3/62
1/6/62

เบื้องต้น (B.T.C)
ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
ผู้บริหารพบนิสิต
สัมมนากิจการนิสิตและผู้นานิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์







สร้าง
สรรค์




สามัคคี

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะ
ปัญญา










ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข

บาเพ็ญ
กีฬา/
ประ
ศิลปะ
ส่งเสริม
โยชน์/ วัฒนธรรม
สุขภาพ
สวล.

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์/
แนวทางการ
ดาเนินงาน
ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1
ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-3

















ยุทธ 2/กลยุทธ์ที่ 1-1

แผนดาเนินงานพัฒนานิสิตด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
สานึกดี

ตลอดปี
17-19/8/61
13-25/10/61

แต่งกายดีศรีศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร





มุ่งมั่น



สร้าง
สรรค์



สามัคคี



บาเพ็ญ
สอดคล้องกับ
กีฬา/
ประโย
ศิลปะ
ยุทธศาสตร์/
ส่งเสริม
การ
ชน์/ วัฒนธรรม
แนวทางการ
วิเคราะห์ สุขภาพ
สวล.
ดาเนินงาน
เชิงตัวเลข
ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1

ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-1





สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม





ความรู้

ทักษะ
ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล










ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. มีความรู้ หลักคิด ทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ที่ตนศึกษา สามารถเชื่อม
องค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถนาหลักคิดและ ประสบการณ์ ทางวิชาการมาปรับและ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคมไทย
2. มีความรู้เท่าทันต่อกระแสการเคลื่อนไหวและกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและระดับโลก
3. มีทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง
4. มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เพียงพอต่อการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีแนวคิดในการสร้าง
งานด้วยตนเอง
5. มีศักยภาพในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. มีค่านิยมที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิต ได้แก่ การยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยึดมั่น
ในวิถีทางประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การรู้จักพึ่งพาตนเอง
7. มี บุ ค ลิ ก ภาพและการแสดงออกในแนวทางที่ เหมาะสม ได้ แ ก่ การแสดงออกด้ า นมนุ ษ ย์
สัมพันธ์ ด้านภาวะอารมณ์ ด้านการมีสัมมาคารวะ ด้านการสื่อข้อความและด้านกาลเทศะ
8. มี จิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรมที่ จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และแสดงออกในการประพ ฤติ
ปฏิบัติ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุข
และสิ่งเสพติดและการมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวมและสังคม
9. มีความสามารถในการรักษาสุขภาพและสุขภาพจิตของตนเอง
สรุปกิจกรรมที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
ในรอบปีการศึกษา 2561
1. โครงการผู้ บ ริห ารพบผู้ ป กครองนิ สิ ตและปฐมนิ เทศนิ สิ ต ใหม่ คณะศึ กษาศาสตร์ และพั ฒ นศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
จัดอยู่ในแผนงาน
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
65,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
29,830 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
- บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
151 บาท
หมาดค่าวัสดุ
29,679 บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
วันที่ 19 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2561
 ตรง
 ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
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จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 300 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง
297 คน
คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
99

 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย

การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และความพึงพอใจ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 250 คน
คิดเป็นจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 84.18
การบรรลุวัตถุประสงค์
ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิต
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. ผู้ ป กครองนิ สิ ต แรกเข้ า ได้ ท ราบถึ ง ปรั ช ญา นโยบาย และแนวทางในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ระดับคะแนน 4.11 ดี
2. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนิสิตใหม่กับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ถึงแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนิสิตใหม่ ระดับคะแนน 4.23 ดีมาก
3. สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนิสิตแรกเข้ากับคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ระดับคะแนน 4.29 ดีมาก
ความพึงพอใจการดาเนินโครงการ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนโครงการ ระดับคะแนน 4.15 ดี
2. ด้านคณะดาเนินการโครงการ ระดับคะแนน 4.12 ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระดับคะแนน 4.25 ดีมาก
4. ด้านคุณภาพโครงการ ระดับคะแนน 4.12 ดี
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่มีให้
2. ให้ข้อมูลตอบคาถามผู้ปกครองให้เข้าใจและมีข้อมูลสื่อสารได้ดีมาก
3. หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับนิสิตเรียบร้อยแล้ว ควรจัดทาช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อ
ทราบความเป็นอยู่/พฤติกรรมของนิสิต เช่น ไลน์ส่วนตัว FB ซึ่งผู้ปกครองได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ใบคา
รับรองเข้าพักหอพักแล้ว ขอบคุณค่ะ
4. ชื่นชมและพอใจเป็นอย่างมากค่ะ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
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1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตแรกเข้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้มีความเข้าใจถึงระบบ
การศึกษา การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในคณะและมหาวิทยาลัย ระดับคะแนน 4.28 ดีมาก
2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการลงทะเบียนเรียน การจัดแผนการเรียน ระดับคะแนน 4.23 ดีมาก
3. เพื่ อ ให้ นิ สิ ต แรกเข้ า มี ค วามเข้ า ใจ และสามารถขอรั บ บริ ก ารจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการศึกษาระดับคะแนน 4.21 ดีมาก
ความพึงพอใจการดาเนินโครงการ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนโครงการ ระดับคะแนน 4.10 ดี
2. ด้านคณะดาเนินการโครงการ ระดับคะแนน 4.16 ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระดับคะแนน 4.02 ดี
4. ด้านคุณภาพโครงการ ระดับคะแนน 4.11 ดี
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
น่าเบื่อมากๆ ค่ะ มีช่วงที่เป็นความรู้จริงไม่กี่ช่วง
การบรรลุเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
การบรรลุวัตถุประสงค์ ระดับดีมาก
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับดี
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
สรุปผลการประเมิน
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาที่นิสิตสังกัด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ครุศึกษา
พลศึกษาและกีฬา
ความสัมพันธ์กับนิสิต
บิดา
มารดา

จานวน

(n =121)
ร้อยละ

35
75
11

28.93
61.98
9.09

35
75

28.93
51.26

15
อื่นๆ
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่นๆ

21

19.81

43
19
21
17
21

35.54
15.70
17.36
14.05
17.36

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
1. ผู้ ป กครองนิ สิ ต แรกเข้ า ได้ ท ราบถึ ง ปรั ช ญา นโยบาย และแนวทางในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ความคิดเห็นของการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ อยู่
ในระดับ ดี
2. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนิสิตใหม่กับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ถึงแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนิสิตใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ความคิดเห็นของการจัดกิจกรรมตรง
ตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมาก
3. สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองนิสิตแรกเข้ากับ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ความคิดเห็นของการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ ดี
มาก
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ ดี เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน
และรายข้อ พบว่า
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
2. ด้านคณะดาเนินการโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
3. ด้านคุณภาพโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
ภาพบรรยากาศโครงการ
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สรุปผลการประเมิน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาที่นิสิตสังกัด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละชุมชน

จานวน
48

(n=250)
ร้อยละ
19.20

17
ครุศึกษา
พลศึกษาและกีฬา

118
84

47.20
33.60

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตแรกเข้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้มีความเข้าใจถึงระบบ
การศึกษา การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในคณะและมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ความ
คิดเห็นของการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมาก
2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการลงทะเบียนเรียน การจัดแผนการเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
ความคิดเห็นของการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมาก
3. เพื่ อ ให้ นิ สิ ต แรกเข้ า มี ค วามเข้ า ใจ และสามารถขอรั บ บริ ก ารจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ความ
คิดเห็นของการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมาก
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
และรายข้อ พบว่า
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
2. ด้านคณะดาเนินการโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
3. ด้านคุณภาพโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
ภาพบรรยากาศโครงการ
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2. โครงการแต่งกายดีสมศักดิ์ศรีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
10,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
9,794.50 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
700 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
2,291 บาท
หมาดค่าวัสดุ
6,803.50 บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 260  ตรง
 ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แต่งกายอย่างถูกต้องตามระเบียบของคณะ
2. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีความสง่างามและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน
ภาพกิจกรรม/โครงการ
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3. โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
60,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
9,622 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
1,800 บาท
หมวดค่าใช้สอย
7,822 บาท
หมวดค่าวัสดุ
- บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการตลอดปีการศึกษา 2561  ตรง  ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
การบรรลุเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 76 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง
73 คน
คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 96.05
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
นิสิตได้รับใบรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90
จานวนนิสิตได้รับใบรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจริง 4 คน
คิดเป็นจานวนผู้ได้รับใบรับรองร้อยละ 5.48
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

21
1. นิสิตผู้เข้าอบรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน (MS-Office)
และนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไป
ภาพกิจกรรม

22

4. โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตสู่สากล ประจาปีการศึกษา 2561
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
11,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
9,319 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
5,400 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
3,919 บาท
หมาดค่าวัสดุ
- บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
ปีการศึกษา 2561
 ตรง  ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 90 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง
80 คน
คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.89
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
ภาพบรรยากาศโครงการ
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5. โครงการเชิดชูเกียรตินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
10,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
2,845 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
- บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
- บาท
หมวดค่าวัสดุ
2,845 บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
 ตรง  ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุใน
แผน
การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. เป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงหรือ
ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ทราบโดยทั่วกัน
2. เป็นการสร้างกาลังใจให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียง หรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ได้มีกาลังใจในการปฏิบัติตน
เพื่อคงไว้ซึ่งความดีสืบเนื่องต่อไป
3. เป็นการส่งเสริมให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดี
เกียรติบัตรทอง ด้านผลการเรียนดี
- นิสิตที่ผลการเรียนดี ได้ระดับคะแนน A ตั้งแต่ 5 รายวิชาขึ้นไปตามประกาศ ม. ทั้งสองภาคการศึกษา
- นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี มีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 3.25
- นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร 5 ปี มีผลการเรียน 8 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 3.25
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รหัสนิสิต
5720600078
5720600108
5720600353
5720600361
5720600540
5720600566
5720600591
5720600604
5720600698
5720600701
5720600736

ชื่อ
นายณัฐวุฒิ
นายธนากร
นางสาวทวินันท์
นางสาวรัตนาวดี
นางสาวพรรณรวี
นางสาวแพรวพรรณ
นายวิศรุต
นายศิริ
นางสาวกาญจนา
นางสาวณัฐวดี
นางสาวธัญญารัตน์

สกุล
สวยนภานุสรณ์
ชาวบ้านเกาะ
จินตพิทักษ์กุล
มโนมั่น
ศรีธวัชพงศ์
เจริญผล
อู่อรุณ
จิตตเรืองโรจน์
กุลสันเทียะ
โพธิ์สุวรรณ
ผลจิตร์

รหัสสาขา
F73
F73
F74
F76
F73
F73
F73
F73
F75
F75
F75
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ที่
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

รหัสนิสิต
5720600752
5720600795
5720601023
5720601031
5720601040
5720601058
5720601066
5720601074
5720601082
5720601091
5720601121
5720601163
5720601198
5720601201
5720601228
5720601244
5720601295
5720601309
5720601325
5720601333
5720601341
5720601350
5720601350
5720601368
5720601422
5720601431
5720601783
5720601821
5720601830
5720601848
5720601856
5720601872

ชื่อ
นางสาวปรียารัตน์
นางสาวจารุวรรณ์
นางสาวศิริพร
นางสาวกนกพร
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวชุดาภา
นางสาวดุสิตา
นางสาวธนวรรณ
นางสาวพีรยา
นางสาวฐิติมา
นายพัชรพงษ์
นางสาวประภัสรา
นางสาวผกาสินี
นางสาวชวาลณัฏฐ์
นางสาวรัตติยากรณ์
นางสาวสิรินดา
นายชวพงษ์
นางสาวศตกมล
นางสาวพิมพกานต์
นางสาวกันต์สิริ
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวชฎารัตน์
นางสาวชฎารัตน์
นางสาววรรฤดี
นางสาวชัทธ์ชนม์
นางสาววธูสิริ
นายกวิน
นายทศพร
นายทัศนะ
นายธนกร
นายนันทนัช
นางสาวปิยะฉัตร

สกุล
ฉิ่งเล็ก
คงสวัสดิ์
หมอกยา
ทาดี
มีศรีผ่อง
ประจาหลัก
พรหมมี
เจนไธสง
คงวัฒนะ
ศรีหรั่ง
สุผล
แก้ววิจิตร
วรกาญจนกุล
คาสี
ธงไชย
จันทราอุกฤษฎ์
ดุจเฉลิม
ศรีอะภัย
สุขประสงค์
จันปุ่ม
ผิวงาม
ทรัพย์พิพัฒนา
ทรัพย์พิพัฒนา
เฉลยจรรยา
ลี้สมประสงค์
ไขว้พันธุ์
โบสุวรรณ์
คู่แจกัน
หนูทอง
จินะโกฏ
เนียมนรา
ชนะบัว

รหัสสาขา
F75
F76
F73
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F75
F75
F76
F76
F76
F76
F76
F73
F73
F74
F75
F75
F76
F76
F76
F74
F75
F73
F73
F73
F73
F73
F73
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ที่
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

รหัสนิสิต
5720601899
5720601902
5720601911
5720601929
5720601937
5720601945
5720601953
5720601961
5720601970
5720601988
5720601996
5720602011
5720602054
5720602062
5720602089
5720602097
5720602101
5720602119
5720602127
5720602135
5720602151
5720602178
5720602186
5720602194
5720602208
5720602216
5720602224
5720602232
5720602241
5720602259
5720602275
5720602283

ชื่อ
นายภาณุภัทร์
นางสาวเมธาวี
นายยศพันธ์
นายรณเดช
นางสาวศิรินทรา
นางสาวสมสมร
นางสาวกัลนิภา
นางสาวกุลนิภา
นางสาวจารวี
นางสาวจิดาภา
นางสาวจิราภา
นางสาวชนกฤทัย
นายธนกร
นางสาวปภัสสร
นางสาวพัชรพร
นางสาวพัชริตา
นางสาวพิชชาพร
นางสาวพิชญา
นายภัทรพล
นายวัลลภ
นางสาววิภาวินี
นางสาวสุธิดา
นางสาวสุธิมา
นางสาวหทัยชนก
นายหฤษฏ์
นายอมรเทพ
นางสาวอริสรา
นางสาวอัจรา
นางสาวอาภาสินี
นางสาวกมลวรรณ
นายจิรชัย
นางสาวจุฑาทิพย์

สกุล
ศรีสมัย
เนียมรักษา
แก้วนันทิพัฒน์
ผ่องสมรูป
สระบัวบาล
ก้านค้างพลู
พุ่มเมฆ
ศรีจันต๊ะ
บุญสุข
แก้วบุญส่ง
ตันประเสริฐ
หาญอาษา
สันทนตานนท์
ศรีชัย
สุขะ
ใจกล้า
มะลิซ้อน
บัวผัน
แสงสุข
ใจหมั่น
พันธุตา
บุญจาเริญ
วาดวงศ์
อภิรัตนพันธุ์
ศรีโพธิ์งาม
บุญเรือง
ขนาน
หนูวงษ์
รัตนวัน
พรมอินทร์
งามยิ่งยศ
เรืองงาม

รหัสสาขา
F73
F73
F73
F73
F73
F73
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F74
F75
F75
F75
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ที่
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

รหัสนิสิต
5720602305
5720602313
5720602321
5720602330
5720602348
5720602364
5720602372
5720602381
5720602399
5720602402
5720602429
5720602437
5720602453
5720602461
5720602470
5720602488
5720602496
5720602518
5720602526
5720602542
5720602593
5720602607
5720602658
5720602682
5720602691
5720602712
5720602755
5720602771
5720602780
5720602798
5720602801
5720602836

ชื่อ
นางสาวณัฎฐพัชร
นางสาวณัฐริกา
นางสาวณิชาภัทร
นางสาวทิพรัชต์
นายธนพล
นางสาวนันท์วิภา
นายปริญญา
นางสาวปริยาภรณ์
นางสาวปิ่นมนี
นางสาวปิยวรรณ
นางสาวพรนภา
นางสาวพิชญาภา
นางสาวมานิตา
นางสาวสโรชา
นางสาวสุภาพร
นางสาวสุภาวดี
นางสาวกชกร
นางสาวกัลยารัตน์
นางสาวกานต์รวี
นางสาวชฏาพร
นางสาวณัฐนรี
นางสาวณิชกุล
นางสาวธีราภรณ์
นางสาวนาฎอนงค์
นายเนติพงศ์
นางสาวเบญญาพร
นางสาวปาลิดา
นางสาวพิชามญชุ์
นางสาวภัทรพร
นายยุทธนา
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาววิชิดา

สกุล
พรมราช
สิทธิชัย
เสือสีห์
แสงงาม
เพ็ชรนุช
พิมพร
กุลจันทึก
พรมหอม
เมตตาวิมล
ประหยัดทรัพย์
อารีเอื้อ
ม่วงวันดี
ล่ามกิจจา
อดทนดี
จันทร์สุธรรม
จันธิมา
ช้างทอง
สาลี
ระหว่างบ้าน
หลักเพชร
ศรีบานเย็น
น้อยมี
มุ่งดี
วงศ์สิงห์แก้ว
พวงพิกุล
ศรเทพา
ทนุรัตน์
ศรีไตรรัตน์
โสภา
จันทร์เรืองโรจน์
สอนศรี
บุญทรง

รหัสสาขา
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F75
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F74
F76
F76
F76
F76

27
ที่
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

รหัสนิสิต
5720602861
5720602879
5720602887
5720602895
5720602909
5720602917
5720603212
5720603255
5720603263
5720603271
5720603280
5820600967
5820601025
5820601131
5820601165
5820601190
5820601491
5820601505
5820601564
5820601611
5820601696
5820601807
5820601823
5820601955
5820602501
5820602609
5820602676
5820602692
5820602820
5820602854
5820602935
5920601108

ชื่อ
นางสาวศศิประภา
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวศุมณฑน์สันต์
นายสยุมภู
นางสาวสุกฤตา
นางสาวสุธิดา
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวสิริลักษณ์
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุนันทา
นายสุรเดช
นางสาววิมลสิริ
นางสาวกาญจนา
นางสาวโสภาพรรณ
นางสาวโยทกา
นางสาวขนิษฐา
นางสาวศุภสุดา
นางสาวสายธารา
นางสาวสุรัตนา
นางสาวเพ็ญพิชชา
นางสาวธนธรณ์
นายพรพิพัสส์
นางสาวรัตมณี
นายฉัตรชัย
นางสาวณัฐกาญจน์
นางสาวปิยะดา
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวศศิพินท์
นางสาวอลีนา
นางสาวเยาวดี
นายเดชาพล
นายรณกร

สกุล
แก้วมณี
พันเจริญ
จันทร์มาก
สัจเขตร์
ทิชินพงศ์
ศรีมานพ
มันทะลา
วระชีวะ
วัดปลั่ง
เที่ยงสาย
สังข์ขาว
เทียนชัย
เนียมหอม
บารุงเขต
จีนเจริญ
ดาวเรือง
เนวะลา
สมคิด
ยางเดิม
วงษ์สังข์
เจนกิจรุ่งเรือง
สุขเกษม
โพธิ์จันทร์
มลเลษ
ลีสุขสาม
ยิ้มละมัย
ศุภพร
ศรไชย
จันทมาตร
บุญเรือง
ขจรธัญญารัตน์
ผดุงประเสริฐ

รหัสสาขา
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F73
F73
F73
F73
F73
F76
F39
F73
F74
F76
F39
F39
F39
F39
F73
F73
F73
F74
F76
F76
F76
F76
F76
F76
F73
F75

28
ที่
รหัสนิสิต
ชื่อ
140. 5920601337 นางสาวพิมชนก
141. 5920601345 นางสาวภัคจิรา
142. 5920601396 นางสาวเสาวลักษณ์
143. 5920602309 นางสาวชนาภา
144. 5920602317 นายชนินทร์
145. 5920602414 นางสาวศิขรินทร์
146. 5920602422 นายสิงหา
147. 5920602431 นางสาวอภิสรา
148. 5920602490 นางสาวกุสุมา
149. 5920602503 นางสาวจิราวรรณ
150. 5920602562 นางสาวทิพวรรณ
151. 5920602589 นางสาวธนัชญา
152. 5920602601 นางสาวนิลาวัลย์
153. 6020600939 นางสาวชนากานต์
154. 5720600078 นายณัฐวุฒิ
เกียรติบัตรทอง ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สกุล
เจริญชีพ
หวังอยู่สุข
ภุมรินทร์
วัฒนวงศ์
คล้ายคลัง
แซ่ลือ
ชัยทอง
สถิตย์ชน
อุบลม่วง
รักคง
อี้ทอง
เดชสุทธิ์
ศรวัฒนา
คงชะนะ
สวยนภานุสรณ์

รหัสสาขา
F76
F76
F76
F75
F75
F75
F75
F75
F76
F76
F76
F76
F76
F74
F73

- นิสิตที่ดารงตาแหน่งนายกสโมสรนิสิต ประธานชุมนุมนิสิต
- นิสิตที่ดาเนินกิจกรรมใดๆ ในระดับชาติโดยเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
- นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาในระดับอุดมศึกษาและมีผลงานได้รับ
รางวัลอันดับหนึ่ง
ที่
1
2
3
4
5
6

นาม
นางสาวอณัศยา
นายธนกร
นายวรธัญ
นางสาวณัฐชา
นายเสรี
นายธนภาคย์

สกุล
จิตต์อาจ
สันทนตานนท์
หาญขุนทด
เพียสังกะ
เพชรชื่นสกุล
จงประสิทธิ์

สาขา
F73
F74
F73
F76
F39
F73

หมายเหตุ
นายกสโมสรนิสิต
ประธานชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ประธานชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ประธานชุมนุมสังคมคุณธรรม
ประธานชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ/ชมเชย
รายการ Amazing Muaythai Champion

29
7 นายพฤกษา

พิกุลศรี

F73

8 นายธนกร

ณรงค์แสง

F73

9 นายวรวุฒิ

สีบัว

F73

10 นายศราวุธ

ก้อนทอง

F73

11 นายพีรพล

พิกาศ

F73

12 นางสาวจีรวรรณ

หมื่นหาญ

F73

13 นางสาวฐิดาภรณ์ โสภาจร

F73

14 นายปฏิภาณ

โพธิ์มี

F73

15 นางสาวประภัสชา อุบล

F73

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Amazing Muaythai
Champion
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ /รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Amazing Muaythai
Champion
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ/ชมเชย
รายการ Amazing Muaythai Champion
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร่ายราไหว้ครูมวยไทยและ
ทักษะมวยไทย ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เกียรติบัตรทอง ด้านความประพฤติ
- นิสิตมีความประพฤติดีตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิสิตที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก

30
ที่
รหัสนิสิต
1 5620601331

นาหน้า
นาม
สกุล
นางสาว กาญจนาภรณ์ กองนิมิตร

สาขา
หมายเหตุ
F76 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคต้น ปี
การศึกษา 2560
สันทนตานนท์ F74 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคต้น ปี
การศึกษา 2560
เจริญรัตน์
F39 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคต้น/ปลาย
ปีการศึกษา 2560
จาเริญลาภ
F75 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคปลาย ปี
การศึกษา 2560
บุญแต่ง
F75 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคต้น ปี
การศึกษา 2560
เจนใจ
F74 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคปลาย ปี
การศึกษา 2560
นิลรัศมี
F75 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคปลาย ปี
การศึกษา 2560
ก้อนทอง
F73 นิสิตดีเด่นตามระเบียบการสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิตด้านความ
ประพฤติ ประจาภาคปลาย ปี
การศึกษา 2560

2 5720602054

นาย

ธนกร

3 5820600401

นาย

กิตติวัฒน์

4 5820600827

นางสาว จิราพร

5 5820600843

นางสาว วรรณทิพา

6 5820601971

นางสาว ณัฐมล

7 5820602358

นาย

อดิศร

8 5920600811

นาย

ศราวุธ

31
เกียรติบัตรเงิน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รหัสนิสิต
5820600037
5820600339
5820600401
5820600517
5820600738
5820600762
5820600827
5820600843
5820600924
5820600967
5820601807
5820601831
5820601840
5820601891
5820602056
5820602129
5820602226
5820602293
5820602358
5820602391
5820602731
5720602330
5720602429
5720602801
5720602810
5720601988
5720601899
5820600924
5820601157
5820602358

นาม
นายเกษม ชานาญ
นายเอกบุรุษ หนูเล็ก
นายกิตติวัฒน์ เจริญรัตน์
นางสาวนุสบา ศรีเคลือบ
นายเจตพล เณรจาที
นางสาวกานติ์ชนิต วชิรพันธ์วิชาญ
นางสาวจิราพร จาเริญลาภ
นางสาววรรณทิพา บุญแต่ง
นายนันทวุฒิ อัคคะรัสมิโย
นางสาววิมลสิริ เทียนชัย
นายพรพิพัสส์ สุขเกษม
นายฤชากร พลจารย์
นายฤทธิพล บุญเสริม
นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ
นางสาวพิชชา นาวินโชคธรรม
นางสาวอัจฉราภรณ์ คาแสงดี
นางสาวดารินทร์ งามสันเทียะ
นายวีรุฒน์ แก้วนาเส็ง
นายอดิศร นิลรัศมี
นางสาวกัญญาณัฐ กล่าแก้ว
นางสาวสาวิณี วงศ์สุด
นางสาวทิพรัชต์ แสงงาม
นางสาวพรนภา อารีเอื้อ
นางสาวรัตนาภรณ์ สอนศรี
นางสาววราลี ทองอ่อน
นางสาวจิดาภา แก้วบุญส่ง
นายภาณุภัทร์ ศรีสมัย
นายนันทวุฒิ อัคคะรัสมิโย
นายปวีณ แดงสุวรรณ
นายอดิศร นิลรัศมี

สาขา
F39
F73
F39
F39
F73
F74
F75
F75
F76
F76
F76
F76
F73
F73
F74
F74
F75
F75
F75
F76
F76
F75
F76
F75
F76
F74
F73
F75
F75
F74

หมายเหตุ
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข

32
ที่ รหัสนิสิต
นาม
30 5820602331 นายสุประวัตร โสระสะ
31 5820602323 นางสาวสุชานันท์ บุญยงค์
32 5820602650 นางสาวมานิกา แสนจันทะ
33 5820602820 นางสาวอลีนา จันทมาตร
34 5820601921 นางสาวจารุภา เดชประสิทธิ์
35 5920602333 นายณัฐนนท์ กลาพบุตร
36 5820601043 นายอัษฎางค์ สีสม
37 5920601329 นายพงศกร ไกรวงศ์

สาขา
หมายเหตุ
F74 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
F76 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
F76 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
F75 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
F75 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
F74 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
F74 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
F76 ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข

38 5920601299 นางสาวทอฝัน นูมะหันต์
39 5920602376 นางาวมณฑาทิพย์ ปัญญา
40 5820600258 นายวรธัญ หาญขุนทด

F76
F73
F73

41 5820600134
42 5820601882
43 5820600215
44 5820600304
45 5820600185
46 5820600355

นายธีรชัย หารศึก

F73

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ

นางสาวเบญจมาศ มูลหิรัญ
นายมาวิน แก้วยิ่ง
นายอิศราพันธ์ หวานคาเพราะ
นายพงศธร ลิมปิโชติกุล
นายกฤษณะ ประสานทรัพย์

F73
F73
F73
F73
F73

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ

ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข

47
48
49
50
51

5820600151 นายนันทวัฒน์ สุกรีวนัส
5820600177 นายนิธิโชติ แสงสง่า
5820601726 นางสาวนฤมล ฮวดยิ่ง

F73
F73
F73

5820600673 นายรัตนรัตน์ ระเริงทรัพย์
5820600193 นายพฤกษา พิกุลศรี

F73
F73

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ

52
53
54
55

5820600126
5820600266
5820600606
5820601289

นายธันยบูรณ์ ศรีชมพู
นายวีสุเทพ จันทร์หอม
นางสาวกาญจนา เป้าไธสง
นายปฏิภาน เสือช้าง

F73
F73
F73
F73

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ

56 5820600681 นายวรัญธร กุลศิริ
57 5820601793 นางสาวพรทิวา สายทองดี

F73
F73

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
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ที่ รหัสนิสิต
นาม
59 5820602501 นางสาวณัฐกาญจน์ ลีสุขสาม
60 5820602765 นางสาวสุพร ม่วงสมัย
61 5820602421 นางสาวกาญจนา เรืองศรี
62 5820602676 นางสาวรัตนาภรณ์ ศุภพร
63 5820602757 นางสาวสุนิศา ศรีสันต์
64 5820600908 นายทินกร ทอนสาเกษ
65 5820602536 นางสาวณิชนันท์ ศรีสังข์
66 5820602633 นางสาวภัณฑิรา มีลิ

สาขา
หมายเหตุ
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม
F76 ชุมนุมสังคมคุณธรรม

67 5820600983 นางสาวสุลิณี มีเต็ง
68 5820600312 นางสาวเบญญาภรณ์ วงศ์ทองบาง
69 5820600045 นายจิรภัทร ลาพิกุล

F76
F75
F75

76 5820600398
77 5820600525
78 5820601025
79 5820601424
80 5820601602
81 5820601505
82
83
84
85
86

นายกฤษฎา ลออคุณาวุฒิ

ชุมนุมสังคมคุณธรรม
ชุมนุมฟาร์มนิสิต

นางสาวบุญมณี วัฒนกิจไพศาล
นางสาวกาญจนา เนียมหอม
นางสาวมัชฌิมา แจ่มแจ้ง
นางสาวเบญจวรรณ งามเขียว
นางสาวสายธารา สมคิด

ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต

5820602862 นายณัฐพล ฤกษ์จรัล
5820601068 นายนิกร ฟุ้งกลาง
5820601408 นายภูสิทธิ์ อุดมอนุรักษ์กุล
5820601343 นางสาวชนม์ธิชา วินิจ
5820601351 นางสาวชลิตา เกษเจริญ

87 5820601483
88 5820601220
89 5820600533
90 5820601084
ภาพกิจกรรม

ชุมนุมสังคมคุณธรรม
ชุมนุมสังคมคุณธรรม

นางสาวศศิประภา คาสุวรรณ
นายอาทิตย์ จิตติวุฒิการ
นายปฏิพล ทรงรัตน์
นางสาววันวิสา เย็นกาย

ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต

34

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสิ่งแวดล้อม
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
20,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
20,094 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
2,400 บาท
หมวดค่าใช้สอย
10,477 บาท
หมวดค่าวัสดุ
7,217 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค
- บาท
หมายเหตุ ขอเบิกเพียง 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
วันเดือนปีที่ดาเนินการ ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562
 ตรง  ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่กาหนด (จานวน) 70 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง (จานวน) 79 คน
คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 112.86 (ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเทียบจากเป้าหมายที่
กาหนดไว้)
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
การประเมินผล
1. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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1.1.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามเทียบจานวนผู้เข้าร่วม)
1.1.2 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 อยู่ในระดับมากที่สุด
1.1.3 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด
1.1.4 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
2. การประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ
2.2.1 ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งจาก
การประเมินผล  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
2.2.2 ผลการประเมินจากคณะกรรมการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งจากการ
ประเมินผล
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
-ไม่มีผลการประเมินนาไปปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินงานครั้งต่อไป
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการปลูกฝัง ให้นิสิตได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน และนามาปฏิบัติจริง ใน
ฟาร์มนิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ดังนั้น จึงควรเพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายของนิสิตและ
ควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี
สรุปผลการประเมิน
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่ดาเนินการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ ฟาร์มนิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน
จ.นครปฐม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 79)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
ชาย
20
25.32
หญิง
59
74.68
รวม
79
100
ตอนที่ 2 ภาพรวมการจัดโครงการ
2.1 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากที่สุด
รายละเอียดดังนี้
(n =79)
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มาก
ที่สุด
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเกษตร
76
และสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต
(96.20)
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 75
นิสิตกับนิสิต และนิสิตกับคณาจารย์
(94.94)
3. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
74
ศักยภาพความเป็นผู้นาของนิสิต
(93.67)
รวม
รายการประเมิน

มาก

ปาน
น้อย
น้อย
S.D. ระดับ
กลาง
ที่สดุ 
0
0
0 4.96 0.19 มากที่สุด

3
(3.80)
2
2
(2.53) (2.53)
4
1
(5.06) (1.27)

0

0

4.92 0.35 มากที่สุด

0

0

4.92 0.31 มากที่สุด
4.93 0.33 มากที่สุด

2.2 ผลการประเมินการดาเนินงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 อยู่ในระดับ มากที่สุด
รายละเอียดดังนี้
(n=79)
ระดับความพึงพอใจ
ประเมินกิจกรรม

1. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่
3. รูปแบบการจัดกิจกรรม
4. อาหารและเครื่องดื่ม
6. ยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทาง

มาก
มาก
ที่สุด
(4)
(5)
93.67% 3.80%
(74)
(3)
94.94% 2.53%
(75)
(2)

ปาน
กลาง
(3)
2.53%
(2)
2.53%
(2)

0.00
(0)
0.00
(0)

น้อย
ที่สุด
(1)
0.00
(0)
0.00
(0)

93.67% 2.53%
(74)
(2)
94.94% 1.26%
(75)
(1)
93.67% 5.06%
(74)
(4)

3.80 %
(3)
3.80 %
(3)
1.27%
(1)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

น้อย
(2)

สรุปผล
เฉลี่ย

S.D.

4.91

0.36

มากที่สุด

4.92

0.35

มากที่สุด

4.90

0.41

มากที่สุด

4.91

0.40

มากที่สุด

4.92

0.31

มากที่สุด
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4. ความร่วมมือจากชุมชน

93.67%
(74)
5. ความรู้ที่ได้รับจาการทา 93.67%
กิจกรรม
(74)
6. ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 96.20%
ในการทากิจกรรม
(76)
7. ความประทับใจในการ 89.87%
ทากิจกรรม
(71)
10. ควรจัดกิจกรรมนี้ในปี 96.20%
ต่อไป
(76)

7.78% 2.53%
(3)
(2)
2.53% 3.80 %
(2)
(3)
3.80 % 0.00%
(3)
(0)
10.13% 0.00%
(8)
(0)
2.53% 1.27%
(2)
(1)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.
(0)
0.00
(0)

รวม

4.91

0.36

มากที่สุด

4.90

0.41

มากที่สุด

4.96

0.19

มากที่สุด

4.90

0.30

มากที่สุด

4.95

0.27

มากที่สุด

4.92

0.30

มากที่สุด

2.3 ผลการประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 อยู่ในระดับ มากที่สุด
รายละเอียดดังนี้
(n = 10)
ระดับความพึงพอใจ
ประเมินกิจกรรม

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

เฉลี่ย S.D.

สรุปผล

1. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม

70.00 % 30.00 %
(7)
(3)

0.00
(0)

0.00
(0)

0.0
(0)

4.70 0.48

มากที่สุด

2. ความเหมาะสมของ
สถานที่

70.00 % 30.00 %
(7)
(3)

0.00
(0)

0.00
(0)

0
(0)

4.70 0.48

มากที่สุด
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3. รูปแบบการจัดกิจกรรม
4. อาหารและเครื่องดื่ม
5. ยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทาง
6. ความร่วมมือจากชุมชน
7. ความรู้ที่ได้รับจาการทา
กิจกรรม
8. ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ในการทากิจกรรม
9. ความประทับใจในการทา
กิจกรรม
10.ควรจัดกิจกรรมนี้ในปี
ต่อไป

60.00 %
(6)
70.00 %
(7)
80.00 %
(8)
100 %
(10)
80.00 %
(8)
90.00 %
(9)
80.00 %
(8)
70.00 %
(7)

40.00 %
(4)
30.00 %
(3)
20.00 %
(2)
0.00 %
(0)
20.00 %
(2)
10.00 %
(1)
20.00 %
(2)
30.00 %
(4)
รวม

ภาพบรรยากาศโครงการ

0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)

0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)
0.00 %
(0)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

4.60 0.52

มากที่สุด

4.70 0.48

มากที่สุด

4.80 0.42

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

4.80 0.48

มากที่สุด

4.90 0.32

มากที่สุด

4.80 0.42

มากที่สุด

4.70 0.48

มากที่สุด

4.77 0.49

มากที่สุด
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7. โครงการค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สรุปผลการประเมินโครงการค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต มก.กพส.
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตชั้นปีที่ 1 จานวนผู้เข้าร่วม 336 คน ขาด 6 คน ได้แก่
1) นางสาวฐิติรัตน์ ยานิล
สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
2) นางสาวศิริยาภรณ์ บุญเนตร
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
3) นางสาวสิรามล สุภาพ
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
4) นายยรรยง คุ้มแจ้ง
สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
5) นางสาวอัจฉรา ประยูรคง
สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
6) นายธนกฤต ปิ่นพานิช
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
2. นิสิตชั้นปีที่ 2 รับหน้าที่พี่ประจากลุ่ม จานวน 20 คน
3. นิสิตชั้นปีที่ 2-3 รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรและสตาฟ จานวน 36 คน
4. คณาจารย์ผู้ดูแลนิสิต จานวน 2 คน
5. วิทยากร จานวน 8 คน
รวมจานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 402 คน

งบประมาณ
ขออนุมัติโครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
คงเหลือ
การประเมินโครงการ

เป็นเงิน
เป็นเงิน

130,000 บาท
127,710 บาท
289 บาท
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ประเมินโครงการโดยการประเมินออนไลน์ ได้ผลการดาเนินการดังนี้
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ขอบคุณค่ายนี้มากๆนะคะที่ทาให้ได้ประสบการณ์และความรู้ สิ่งดีๆต่างๆ
- ไม่ให้นั่งขัดสมาธินาน ควรนั่งสลับยืน
- ควรมีห้องน้ามากกว่านี้ค่ะ
- การแบ่งเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กิจกรรมที่ไม่จาเป็นกลับให้เวลาเยอะกว่าสิ่งที่จาเป็นต้องทา
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปค่ะ
- ห้องน้าควรดีกว่านี้
- ระยะเวลาในการจัดการน่าจะเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อย
- สถานที่นอนต้องนอนเบียดกันแล้วก็บางคนก็ได้นอนเสื่อแค่ครึ่งตัว มีขี้นกบนพื้นเยอะ ฝุ่นเยอะ ห้องน้า
หญิงน้อยมากเกินไป ประตูห้องน้าก็ปิดไม่ได้ ที่อาบน้าก็ไม่เพียงพอต่อจานวนคน ระยะเวลาที่ให้ก็น้อย
เกินไป แล้วคนที่มีประจาเดือนก็อาบน้าลาบากอยู่แล้ว แทนที่จะให้คนที่มีประจาเดือนอาบในห้อง หรือ
แยกไปอาบที่อื่นแทน พอไม่ได้แยกคนมันเลยปนกันหมด บางคนที่ไม่ได้มีประจาเดือนก็มาอาบในห้อง ทา
ให้คนที่มีประจาเดือนต้องรอนานไปอีกสุดท้ายควรจะมีตารางกิจกรรมให้ด้วยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง จะได้รู้
ว่าควรเอาเสื้อผ้ามากี่ชุด เพราะทุกคนเอาชุดมาแค่พอดีวัน ทาให้ต้องใส่ชุดซ้า
- ได้ทักษะการทางานร่วมกันมากค่ะ
- อยากกินหมู เบื่อไก่กินมา3วันแล้วค่ะ
- เสื่อไม่พอนอน ถ้าไม่มีผ้าใบเพื่อนคงนอนพื้นไปแล้ว
- ควรเพิ่ม ในเรื่องของอาหาร
- ขอที่นอนสบายกว่านี้
- สถานที่ไม่ค่อยดีคะ
- ไม่มีรูปหนูววววววว
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-

น้าน่าจะไหลมากกว่านี้ครับ
เสื่อที่ปูนอนไม่เพียงพอต่อจานวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สนุกมากเลยครับ พี่ๆก็ดูแลกันดีมากๆเลย
ควรจัดห้องน้าให้เยอะขึ้น
ควรจัดเพิ่มอีกค่ะ จัดหลายๆวันเลยอยากอยู่กับเพื่อนกลุ่ม12นานๆค่ะ
การอาบน้าไม่สะดวก น้าไม่ไหลปรับปรุงด้วยน่ะครับ
ขอห้องน้ามากกว่านี้ และที่นอนสะอาดกว่านี้ กับข้าวมากกว่านี้กินไม่อิ่มค่ะ
ให้นั่งขัดสมาธิน้อยๆ ยืนบ่อยๆ
อยากให้จัดนอกสถานที่รั้วเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่นอนและห้องน้าไม่โอเคค่ะ ผู้หญิงเสื่อไม่พอ พัดลมไม่ถึง ห้องน้าน้อยไป
ไม่ควรจัดวันศุกร์เสาอาทิตย์ เนื่องจากไม่มีเวลาพักเลย
ขอบคุณที่สร้างค่ายขึ้นมานะคะ
อยากให้จัดค่ายนานกว่านี้ค่ะ ถึงจะเหนื่อยแต่สนุกมากๆ
ห้องน้าน้าไม่ค่อยไหล
ดีมากๆครับ ไม่เคยไปค่ายไหนสนุกเท่านี้มาก่อน โหด มันส์ ฮา สุดๆครับอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ
น่าจะพักที่ดีกว่านี้ ห้องน้าแย่มาก ไม่อยากให้น้องอาบน้าด้วยที่ฉีดก้นค่ะ วอนขอที่อาบน้าใหม่
ห้องน้าไม่เพียงพอและน้าไหลช้าทาให้อาบได้ไม่ทั่วถึง
อยากให้ห้องน้าพร้อมกว่านี้เรื่องน้าเรื่องไฟ
ควรเพิ่มเวลาการทากิจกรรมส่วนตัว - ควรเพิ่มปริมาณของวัตถุดิบการทาอาหารให้เพียงพอต่อจานวน
สมาชิกในกลุ่ม - สถานที่จัดกิจกรรม ควรแยกจากที่นอน เพื่อความสะดวกในการทากิจกรรม
ข้าวน้อย
ขอบคุณที่ทาให้ได้เพื่อนใหม่มากขึ้นค่ะ
ห้องน้าไม่พอ
ขอบคุณค่ะจะปรับตัวเองให้ได้
ขอบคุณมากครับ มันทาให้ผมมีความเป็น ผู้นามากขึ้น (สุทธิพันธ์ )
ขอบคุณมากค่ะที่จัดค่ายดีๆให้พวกเราขอให้ต่อไปพัฒนาต่อไปอีกเยอะๆนะคะ
ควรจัดการห้องน้าสาหรับคนมีประจาเดือน
เป็นกิจกรรมที่ทาให้เราได้เปลี่ยนตัวเองได้เสียสละมากขึ้นแต่ปีหน้ารุ่นน้องขอถังใส่อาบน้ามากกว่านี้
อยากให้สถานที่เหมาะสมกว่านี้ครับ คือ จะจัดตอนบรรยายก็หาห้องบรรยายดีๆ ส่วนอย่างอื่นถือว่าดีครับ
ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่าง ที่อยากเพิ่มคือเรื่องน้าไม่ไหลครับ เวลาอาบหลาบคนน้าแทบไม่ไหลเลย ถ้าจะฝึก
ความตรงต่อเวลาควรมีสถานที่ที่พร้อมกว่านี้ครับ ผมว่าเรื่องจัดการเวลา เรียนรด.ยังดีกว่าครับ สถานที่ก็
ครบกว่า แต่เรื่องกิจกรรมอื่นๆดีครับทาให้รู้จักเพื่อนได้ทางานร่วมกันจริงๆ
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- ดีค่ะ
- ห้องอาบน้าของผู้หญิงไม่เพียงพอ บางครั้งน้าก็ไม่ไหล สถานที่นอนร้อนอบอ้าว ระหว่างทากิจกรรมฐาน
ควรมีเวลาพักเบรกให้ไปเข้าห้องน้า
- ขอให้ได้นอนเยอะกว่านี้ค่าาา
- รู้ว่าเป็นการฝึก แต่ว่าห้องน้าหญิงมีน้อยมาก แล้วก็ค่อนข้างสกปรก
- เรื่องห้องน้าหญิง อยากให้ทาให้เพียงพอต่ออัตราส่วนผู้หญิง (ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีคนละห้อง) แต่อยากให้
เพียงพอมากกว่านี้

ภาพบรรยากาศของกิจกรรม
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8. โครงการดาเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2561
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
150,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
105,649 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
2,300 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
92,790 บาท
หมาดค่าวัสดุ
11,588 บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 13-23 ตุลาคม 2561
 ตรง  ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. บัณฑิตมีความพร้อมและมีความเข้าใจถึงขั้นตอนการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. การดาเนินการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ให้เป็นที่เรียบร้อย
3. บัณฑิตมีความภาคภูมิในการเป็นบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ภาพกิจกรรม
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9. โครงการ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
กาหนดจัดกิจกรรม 18 พฤศจิกายน 2561
ลักษณะโครงการโดยรวม
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งปรารถนาของทุกๆ คน ซึ่งการที่บุคคลจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
นั้น ต้องผ่านกระบวนการของการออกาลังกาย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพร่างกายของคนเราหากปล่อยให้เป็นไปตาม
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ธรรมชาติ ความเสื่อมถอยของร่างกายก็จะเกิดขึ้นตามวัย การที่จะคงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจึงต้องอาศัย
กระบวนการของการออกกาลังกาย การออกกาลังกายที่ใช้อุปกรณ์น้อยและประหยัด อย่างหนึ่ง คือ การวิ่ง
และเดินเพื่อสุขภาพ ในฐานะที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในการผลิตบัณฑิตและมี
หน่วยงานในสังกัดที่ เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมสุขภาพ จึงเห็ นควรให้จัดทาโครงการศึกษาศาสตร์และพั ฒ น
ศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ขึ้น
ประกอบกับวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์และพั ฒนศาสตร์ จึงเป็ น
โอกาสดี ที่ จะจั ดกิ จกรรมดั งกล่ าว เพื่ อเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งในการเฉลิ มฉลองคล้ ายวั นจัดตั้ งคณะศึ กษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ วาระครบ 14 ปี
2) วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
และบุคคลทั่วไปมีสุขภาพกายแข็งแรงและรักการออกกาลังกาย
2.2 เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฉลองคล้ายวันจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3) กิจกรรม/การดาเนินการ
เป็นกิจกรรมการรณรงค์และส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
และบุคคลทั่วไป มีสุขภาพกายแข็งแรงและรักการออกกาลังกายโดยการ เดินและวิ่ง โดยในช่วงท้ายมีการมอบ
ถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
4) รายงานสรุปการเงิน
ชื่อโครงการ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
สัญญาเลขที่ จานวน
30,000.00 บาท
เงินสนับสนุนจาก สสส.
30,000.00 บาท
รวมรับ
30,000.00 บาท
รวมจ่าย
30,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกิจกรรมหลัก
งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
30,000
รวมยอด
30,000
5) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 3,581 คน
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง จานวน 3,581 คน
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จานวน - คน
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กลุม่ อายุ
เด็ก/เยาวชน (1-14 ปี)
วัยรุ่น (15-24 ปี)
ผูใ้ หญ่ (25-39 ปี)
ผูใ้ หญ่ (40-59 ปี)
ผูส้ ูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

66
642
398
320
48
1,473

รวม (คน)

46
1038
585
408
31
2,107

112
1,680
983
728
78
3,581

6) ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ
6.1 นักเรียน นิสิต บุคลากร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และบุคคลทั่วไปได้มีส่วน
ร่วมในการฉลองวันคล้ายวันจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี
6.2 นักเรียน นิสิต บุคลากร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และบุคคลทั่วไปให้ความ
สนใจในการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
6.3 นักเรียน นิสิต บุคลากร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และบุคคลทั่วไปมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น
7) การประเมินผล
โครงการศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ลาดับ
รายการ
1
ได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์
2
วันและเวลาในการจัดการแข่งขัน
3
สถานที่และเส้นทางในการแข่งขัน
4
สถานที่จอดรถและยานพาหนะ
5
การลงทะเบียน
6
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
7
พิธีการในการเปิดการแข่งขัน
8
จุดการให้บริการน้าดื่ม
9
การตัดสินผลการแข่งขัน
10
การดูแลรักษาการปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
1. ของกินน้อยไป
2. ควรมีสถิติ ประจาตัวนักวิ่งให้ด้วย

เฉลี่ย
3.90
4.60
5.00
3.64
3.64
4.07
3.39
3.81
4.32
4.92

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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3. อยากให้คณะศึกษาศาสตร์เเละพัฒนศาสตร์จัดกิจกรรมดีๆ เเบบนี้ทุกปี
4. ที่จอดรถยาก
5. กล้องน้อยมากค่ะ
6. อยากให้ใช้ชิพจับเวลา
7. ควรจัดให้คนที่ลงรุ่นเดินเดินเเถบหนึ่ง เพราะคนที่วิ่งวิ่งลาบากเดินขวางเป็นหน้ากระดานเลย
8. จุ ด ทิ้ ง แก้ ว น้ าพลาสติ ก ควรตั้ ง ให้ ห่ า งจากจุ ด น้ าดื่ ม มากกว่ า นี้ เพราะนั ก วิ่ ง จะวิ่ ง ขณะดื่ ม น้ า
และทิ้งรายทาง และควรประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเรื่องการทิ้งขยะ
9. การถ่ายรูปไม่สวย คิดว่าจัดมาครั้งนี้ครั้งที่ 12 แล้วจะมีภาพสวยๆ ภาพไม่สวยเลยค่ะ ปรับปรุงด่วน
8) ผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
ผลการดาเนินการ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ลาดับที่
ชื่อกิจกรรม
บรรลุผลตาม ไม่บรรลุผลตาม
ครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ศึก1.ษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ มินิมาราธอน
ภาพกิจกรรม
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10. โครงการคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
270,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
205,803 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
1,680บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
203,673 บาท
หมาดค่าวัสดุ
450 บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
วันที่ 8 ธันวาคม 2561
 ตรง  ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ของ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับศิษย์เก่าให้มีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม
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11. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
40,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
37,300 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
- บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
37,300 บาท
หมวดค่าวัสดุ
- บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
25-27 มีนาคม 2562
 ตรง
 ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. นิสิตผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ
2. นิสิตผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
3. มีการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย
นิสิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอบผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
นิสิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอบผ่านการอบรมทุกคน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
แบบประเมินโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
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การตอบกลับ 79 รายการ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 79 คน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (F73) 51 คน คิดเป็น 64.6%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (F74) 7 คน คิดเป็น 8.9%
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (F75) 16 คน คิดเป็น 20.3%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (F76) 5 คน คิดเป็น 6.3%

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
วัตถุประสงค์
นิสิตผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในกระบวนการลูกเสือ
นิสิตผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ และ
ทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
เป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้น
ตอนที่ 3 ความพึงพอในต่อโครงการ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย
ที่สุด

น้อย

30

46

3

0

0

34

42

3

0

0

34

42

3

0

0

มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนโครงการ
30
41
8
0
ด้านคณะดาเนินการโครงการ
31
42
6
0
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
37
37
5
0
คุณภาพโครงการโดยรวม
34
41
4
0
ข้อเสนอคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ก็ดี
คิดว่าถ้าหากสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาบังคับA.T.C ก็ขอให้มีการจัดในขั้นต่อไปให้นิสิตเพื่อ
สะดวกแก่การอบรมและติดตามได้ง่าย
ชอบมากค่ะ อยากให้มีการเดินทางไกลด้วย

น้อย
ที่สุด
0
0
0
0
จานวน
1

ด้าน

บทเรียนเร็วเกินไป จดก็ต้องจด จดแทบไม่ทันเลยไม่มีสมาธิฟัง อีกอย่างควรจะมีโต๊ะเพื่อให้จด
สะดวกมากกว่านี้ จอฉายก็ไม่ชัดไม่รู้ได้เตรียมงานกันมาก่อนหรือป่าว ช่วงเช้ามืดที่มีการฝึกสั่งจัดแถว

1
1
1
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ข้อเสนอคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จานวน
วิทยากรมีการทวนให้1รอบแล้วที่ห้องประชุมแต่พอแยกไปเป็นกลั่มๆมีวิทยากรคนใหม่มาแทนก็มา
ทวนอีกไม่ได้ให้เราได้ปฏิบัติ
ฟังบรรยายเบื่อมาก อยากให้เคลื่อนไหวมากกว่านี้
1
วิทยากรน่ารัก
1
วิทยากรบ้างท่านพูดแซวให้เด็กเกิดความอับอาย คนอื่นขาแต่ตัวเด็กเองอาจไม่ขาเสมอไปนะคะ
1
อยากให้มีเวลาปิดไฟนอนที่ชัดเจนคะ
1
อาหารอร่อย
1
โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ และอยากให้มีโต๊ะไว้บันทึกสมุดจะสะดวกกว่าครับ
1
ภาพกิจกรรม

12. โครงการผู้บริหารพบนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
จัดอยู่ในแผนงาน คณะกรรมการกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
50,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
37,598 บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
0 บาท
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หมวดค่าใช้สอย
36,899 บาท
หมวดค่าวัสดุ
699 บาท
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
วันที่ 19 มีนาคม 2562  ตรง  ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย1,000 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง
894 คน
คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 89.40
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
การประเมินความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 297 คน
คิดเป็นจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ33.22
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

4.13  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. นิสิตได้ทราบถึงปรัชญา นโยบาย และแนวทางในการพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2. สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนิสิตผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3. สามารถสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
การบรรลุเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 59.40
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 83.43
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
สรุปแบบประเมินโครงการ
ผู้บริหารพบนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนผู้ตอบแบบประเมิน
คิดเป็นร้อยละ

894 คน
297 คน
33.22 ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
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- ชาย มีจานวน 86 คน คิดเป็น 28.96%
- หญิง มีจานวน 211 คน คิดเป็น 71.04%
2. ภาควิชา
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มี
- พลศึกษาและกีฬา มีจานวน 225 คน คิด
จานวน 38 คน คิดเป็น 12.75%
เป็น 75.50%
- ครุศึกษา มีจานวน 35 คน คิดเป็น 11.74
%
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3. ชั้นปี
- ปี 1 มีจานวน 141 คน คิดเป็น 47.32%
- ปี 2 มีจานวน 52 คน คิดเป็น 17.45%
- ปี 3 มีจานวน 79 คน คิดเป็น 26.51%
- ปี 4 มีจานวน 26 คน คิดเป็น 8.72%
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
SD
วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ระดับ
X
1. ทราบถึงปรัชญา นโยบาย และแนวทางในการพัฒนานิสิต คณะ
4.11 0.66 มาก
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนิสิตผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
4.10 0.67 มาก
ศาสตร์
3. สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับผู้บริหารคณะ 4.17 0.69 มาก
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สรุปความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
อยู่ในระดับดี
ตอนที่ 3 ข้อคาถามและสิ่งที่ต้องการให้ดาเนินการ
ข้อคาถาม: โครงการผู้บริหารพบนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- 1. ทาอย่างไรที่จะมีทรัพยากรในฟาร์มให้เพียงพอต่อนิสิตเพราะจานวนนิสิตค่อนข้างเยอะแต่
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
- 2. อยากให้มีห้องกิจกรรมของนิสิต สาหรับเสาร์-อาทิตย์หรือเปิดให้อ่านหนังสือช่วงสอบ
- 3. โต๊ะม้าหินอ่อนไม่มีร่มและร้านอาหารหน้าคณะมีน้อยเกินไป
- 4. จากการที่เราจะยุบห้องสาขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ เราสร้างห้องสาขานั้นๆ เพื่อให้นิสิตที่เรียน
สาขานั้นได้รับประโยชน์จากการมีห้องสาขาเป็นของตัวเองดีกว่าไหมคะ
- 5. สามารถเพิ่มไปเพื่อสะดวกต่อการทากิจกรรมได้ไหม
- 6. คณะที่มีนั่งอ่านหนังสือน้อยมาก อยากให้มีที่นั่งอ่าน หรือสถานที่อ่านหนังสือในการสอบ
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Midterm และ Final
- 7. ห้องน้า EDS3 มีกลิ่นเหม็น
- 8. ลิฟต์ชั้น 3 กดไม่ได้เพราะอะไรคะ
- 9. ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ร้อนมากเลยค่ะ สามารถทาหลังคาได้ไหมคะ
- 10.เพิ่มที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยได้ไหมคะ แดดร้อนน้ามันเครื่องระเหย
- 11.มีนโยบายในการสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีที่ร่มหรือมีหลังคาหรือไม่ อย่างไร
- 12.ที่หน้าคณะมีร้านที่ขายชานมไข่มุกอยู่แล้ว ทาไมถึงเอาร้านชานมไข่มุก Fresh me มาเพิ่มอีกคะ
ทาไมไม่เอาร้านที่ขายเฟรนฟรายมาแทน เพื่อให้มีความหลากหลาย
- 13.อยากให้หน้าคณะมีร้านอาหารมากกว่านี้
- 14.หน้าคณะในเวลากลางคืนมืดมาก ควรติดไฟเพิ่มแสงสว่าง
- 15.ที่จอดรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอกับนิสิต
- 16.ที่บอกว่าแบบรีสอร์ท คือยังไงคะ พัฒนาอย่างไร
- 17.ลดรายจ่าย 20 เปอร์เซ็นคือยังไงคะ
- 18.ในอนาคตจะบริหารแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ของตึก EDS 3ได้อย่างไร
- 19.ในปี 61 ที่รับนักศึกษาของคณะมากขึ้น เพราะต้องการนาค่าเทอมที่ได้มากขึ้นมาจ่ายค่าหนี้ตึก
EDS 3 จริงไหมคะ ถ้าเรารับนิสิตมากขึ้นจะทาให้คณะอาจารย์ดูแลทั่วถึงไหม นิสิตเราจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่
- 20.เปลี่ยนจากล็อคลิฟท์ชั้น3เป็นล็อคชั้น2 แทนได้ไหมคะ เพราะส่วนใหญ่เรียนชั้น 3 กันก็ต้องกด
ลิฟท์ชั้น4 แล้วค่อยเดินลงมาชั้น 3
- 21.ลิฟต์ ชั้น 3 เมื่อไหร่จะซ่อม เวลามีงานไม่สะดวกต่อการต้อนรับแขก
- 22.อยากให้ช่วยซ่อมแซมถนนหน้าคณะ เพราะรถอาจล้มได้
- 23.ต้องการไฟบริเวรณหน้าคณะเนื่องจากกลางคืนค่อนข้างมืดมาก
- 24.ทาไมถึงไม่เปิดตึก 3 ตลอด 24 ชั่วโมง
- 25.อยากให้เปิดตึกช่วงสอบ 24 ชั่วโมงได้ไหมคะ อยากไปอ่านหนังสือ
- 26.ช่วงสอบ Midtem และ Final สามารถใช้ห้องเรียนของคณะเพื่อใช้ในการติวหนังสือได้ไหมคะ
- 27.ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์หน้า EDS3 มีนโยบายทาหลังคาคลุมที่จอดรถไหมคะ
- 28.ล็อคลิฟต์ชั้น 2 แทนได้ไหมคะ
- 29.อยากรู้ว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ทานอาหารหน้าคณะได้หรือไม่ หรือไม่ก็เพิ่มร่มเงาได้หรือไม่
- 30.อยากทราบว่าการบริหารพื้นที่แบบรีสอร์ทเป็นอย่างไร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- 1. อยากให้มีคอร์สฝึกพูดได้หลายภาษา
- 2. อยากทราบเรื่องบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนในคณะสามารถเรียนได้ จะสามารถจัด
ขึ้นได้หรือไม่
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- 3. อยากทราบว่าการสอบโทอิคจะมีการจัดสอบเมื่อใด คณะมีการจัดการตรงนี้อย่างไร และนิสิต
ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง และทางคณะมีการส่งเสริมตรงนี้หรือไม่ อย่างไร
- 4. เมื่อไหร่จะมีสาขาครูฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แล้วก็ภาษาไทย
- 5. สาขาวิทยาศาสตร์ในอนาคตมีนโยบายแยกเป็นสาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ไหมคะ
- 6. จะมีสาขาเพิ่มไหมคะ เช่นครูญี่ปุ่น ครูเกาหลี
- 7. หากวิชานอกคณะ มีอาจารย์ผู้สอนที่สอนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ อาจารย์ทางคณะจะช่วยนิสิตได้
อย่างไร
- 8. จะมีสาขาเพิ่มไหมคะ เช่นครูญี่ปุ่น ครูเกาหลี ครูภาษาไทย
- 9. ทาอย่างไรหากคณะอาจารย์ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ให้ความร่วมมือในการสอนใน
หลักสูตรของศึกษาศาสตร์
- 10.ในหลักสูตรสาขาครูเกษตร ถ้าตอนนี้เรียนสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่อยากเป็นครูเกษตร
จะต้องเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนกับรุ่นน้อง หรือสามารถเรียนบางวิชาเพิ่มเอา
- 11.หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี มีการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไร
- 12.ตอนนี้เรียนศึกษาศาสตร์จากหลักสูตร 5 ปีเป็น 4 ปี แล้วจะฝึกสอนอย่างไรคะ
- 13.การฝึกสอนเวลาซ้อนทับ มีแนวทางในการจัดการอย่างไร
- 14.ทาไมถึงให้หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาต้องเรียนภาษาที่ 3 เพิ่มเติม
- 15.ตรวรสอบคุณสมบัติอาจารย์จากสาธิตที่มาสอนในรายวิชาของคณะศึกษาศาสตร์
- 16.ทาไมถึงมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 และ 2 ต้องเรียนภาษาที่ 3
ทาไมถึงไม่ให้เน้นไปทางด้านภาษาอังกฤษให้โดดเด่น
รองคณบดีกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
- 1. ระเบียบทุนทางานแต่งกายแบบไหนที่ถูกต้อง
- 2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการนี้จะกลับมาจัดอีกไหมคะ
- 3. ทาไมยังมีระบบ Sotus ทั้งที่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี ละเมิดสิทธิมนุษย์ชนและเป็นภาพลักษณ์
ที่ไม่ดีของคณะ
- 4. เราจะมีการสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้นิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของคณะได้อย่างไรโดยที่ไม่ดู
เป็นการบังคับนิสิต
- 5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะ หนูคิดว่ายังดีไม่พอค่ะ บางทีข่าวสารรู้จากคนอื่นๆ
ด้วยสิธีปากต่อปาก จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
- 6. อยากสอบถามว่าจะมีโอกาสเป้นไปได้หรือไม่ที่ทางคณะจะมีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ
คณะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ
- 1. งบประมาณในการวิจัยได้มากจากที่ไหน อย่างไรบ้าง
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สิ่งที่ต้องการให้คณะดาเนินการ: โครงการผู้บริหารพบนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561
ประเด็นสิ่งที่ต้องการให้คณะดาเนินการ
ความถี่
หากมีการล็อคลิฟในชั้น 3 จริง อยากให้ล็อคลิฟในชั้น 2 แทน
11
สามารถสร้างหลังคาจอดรถบริเวณที่จอดหน้าอาคาร 3 ได้ไหมค่ะ
9
อยากให้มีร้านค้าให้มากกว่านี้
8
ควรมีร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าคณะ เพิ่มทิชชูในห้องน้า
2
ไฟบริเวณหน้าคณะและหน้าตึก EDS1 เพิ่ม หลังคาให้โรงจอดรถนิสิต
2
เพิ่มที่นั่งร่มๆ ภายนอกอาคารสาหรับนั่งรับประทานอาหาร
2
อยากได้ที่นั่งมากขึ้น ร่มเงาจะได้นงั่ เล่นได้ อยากให้มีที่อ่านหนังสือ
2
ซ่อมแซมวิทยุ เครื่องเสียง ที่ใช้ประชาสัมพันธ์
1
พัฒนาห้องการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มีพี้นที่มากขึ้น
1
เพิ่มจานวนโต๊ะและเก้าอี้หรือเพิ่มห้อง เป็นต้น
1
ช่วยเน้นพัฒนาคุณภาพนิสิตด้านการศึกษาให้มากกว่านี้
1
พัฒนาห้อง Learning Center ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม เพราะอยากให้มี 2 โซน 1. โซนเงียบ 2.
1
โซนพูดได้
ร้านอาหารที่ราคาย่อมเยาว์
1
อยากให้มีห้องสมุดภายในคณะ
1
สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารคณะฯ อยากให้มีการสร้างพี้นปูนคอนกรีตในส่วนที่เป็นพื้นดินหรือ
1
บริเวณจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าอาคาร 3
สร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อแต่ละตึกได้ไหมค่ะ
1
อยากให้ปรับปรุงร้านถ่ายเอกสารหน้าคณะให้ทันสมัยขึ้น บริการดีขึ้น
1
ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ในกิจกรรมรับน้องไม่ควรมีพี่มาบังคับ กดดันน้องๆ เพราะไม่
1
เกิดประโยชน์และขุ่นเคืองกัน
นา SOTUS ออกจากคณะ อบรมสั่งสอนนิสิตให้เคารพสิทธิผู้อื่น รวมถึงการบังคับเข้ากิจกรรมที่
1
ไม่ได้จาเป็นและสร้างความเดือดร้อนให้นิสิตหลายคน
อยากให้มีรถรับส่งนักกีฬาในการฝึกซ้อมที่บางเขนบางกีฬา
1
ถนนตรงหน้าคณะขรุขระอาจทาให้รถล้มได้
1
อยากให้คณะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ รวมถึงเรื่องทุนการศึกษา ดูเหมือนคณะให้ทุนแก่นิสิต
1
น้อย (หรืออาจจะให้ยากในบางครั้ง)
อยากให้มีกีฬาภายในคณะ
1
อยากให้มีการอบรมภาษาที่ 3 ทุกสาขาค่ะ
1
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ประเด็นสิ่งที่ต้องการให้คณะดาเนินการ
ต้องการให้เปิดใช้งานห้องสื่อที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นงาน
ให้มีร้านขายอาหารหน้าคณะเพิ่มขึ้น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษตอนเย็นได้ยกเลิกไปเนื่องจากนิสิตไม่เข้า ซึ่งเป็นช่วงก่อนการสอบและ
เมื่อกลับมาจะเรียนหลังสอบโครงการไม่มีแล้ว ทางนิสิตอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ขึ้นมาอีก
เพราะเป็นทางที่ทาให้นิสิตฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะมีนิสิตเรียนน้อยก็ตาม
อยากให้มีศูนย์ช่วยเหลือนิสิตด้านงานวิจัย
การให้ประสิทธิภาพการใช้ห้องสาขามากกว่านี้ค่ะ
ทุนการศึกษา มีนิสิตยากจนและต้องการทุน
อยากให้จ้ดสอบ TOEIC อีก
เทปูนบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าอาคาร 3 ไม่ให้ฝุ่นกระจาย มีร้านขายของเยอะๆ แจก Ipad
เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียน/จดโน๊ต มีมุมหรือพื้นที่ที่เหมือนรีสอร์ทเยอะๆ
อยากให้มีห้องพักสาหรับสาขาภาษาอังกฤษศึกษา
บรรยากาศโครงการ

ความถี่
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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13. โครงการปัจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
จัดอยู่ในแผนงาน
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
40,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
35,338 บาท
หมวดค่าตอบแทน
3,840 บาท
หมวดค่าใช้สอย
15,347 บาท
หมวดค่าวัสดุ
16,151 บาท
วัน เดือน ปี ที่ดาเนินการ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
 ตรง
 ไม่ตรง ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 270 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง
240 คน
คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.89
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
การประเมินมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นตรงต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน
คิดเป็นจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 66.67
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์โครงการ 4.49 อยู่ในระดับ ดีมาก
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ 4.45 อยู่ในระดับ ดีมาก
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
การบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. นิสิตทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ (4.47)
2. นิสิตมีความภาคภูมิ และความผูกพันระหว่างนิสิตกับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (4.50)
สรุปแบบประเมินโครงการ
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ปัจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 240 คน
จานวนผู้ตอบแบบประเมิน 160 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ภาควิชา
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มี
 ครุศึกษา มีจานวน 72 คน คิดเป็น
จานวน 60 คน คิดเป็น 37.50%
45.00%
 พลศึกษาและกีฬา มีจานวน 28 คิดเป็น
17.50%
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตภาควิชาครุศึกษา จานวน 72 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาเป็นนิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จานวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.50 และลาดับสุดท้ายนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
รายการประเมิน
SD ระดับ
X
1. นิสิตทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมต่อการ 4.47 0.63 ดีมาก
ประกอบอาชีพ
4.5
0.53 ดีมาก
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิ และความผูกพันระหว่างนิสิตกับคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือจนสาเร็จการศึกษา
จากตอนที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยเป็นกิจกรรมที่ทาให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ และสร้างความภาคภูมิ
และความผูกพันระหว่างนิสิตกับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือจนสาเร็จการศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
รายการประเมิน
SD ระดับ
X
4.40 0.54 ดีมาก
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนโครงการ
4.46 0.52 ดีมาก
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
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รายการประเมิน
SD ระดับ
X
4.47 0.53 ดีมาก
3. ด้านคณะดาเนินการโครงการ
4.48 0.52 ดีมาก
4. คุณภาพโครงการ
จากตอนที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก
ภาพกิจกรรม

14. โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
จัดอยู่ในแผนงาน
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
10,000 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริง
7,604บาท
ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน
420 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย
7,084 บาท
หมาดค่าวัสดุ
100 บาท
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วันเดือนปีที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562  ตรง
 ไม่ตรง
ตามกาหนดเวลาที่ระบุในแผน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 60 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง 47 คน
คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 78.33
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
การประเมิน
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 39 คน
คิดเป็นจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 82.98
การบรรลุวัตถุประสงค์
- ค่าเฉลี่ยการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ระดับคะแนน 4.46
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นา ระดับคะแนน 4.31
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านกิจกรรม
นิสิต ระดับคะแนน 4.46
3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทาแผนการทางานร่วมกัน 4.62
- ค่าเฉลี่ยคุณภาพในการดาเนินโครงการ ระดับคะแนน 4.50
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ระดับคะแนน 4.54
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- อยากให้ขยายเวลาในการจัดมากกว่านี้
- ที่พักและอาหารดีมาก ควรจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆ
- น่าจะเพิ่มเวลากิจกรรมมากกว่านี้
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการทากิจกรรม
- เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ

สรุปผลการประเมินความความคิดเห็นจากการเข้าร่วมโครงการ
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โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562
ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

องค์กรนิสิต
สโมสรนิสิต
ชุมนุมฟาร์มนิสิต
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ
ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข
ชุมนุมสังคมคุณธรรม
ชุมนุม EDS Music Club
ฐานะ
ประธานองค์กร
กรรมการ

(n =39)
ร้อยละ

จานวน
10
7
4
6
6
6

25.64
17.95
10.26
15.38
15.38
15.38

6
33

18.18
81.82
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ตอนที่ 2

ความคิดเห็นจากการเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นคาถาม

1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้นา
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาด้าน
กิจกรรมนิสิต
3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทาแผนการทางาน
ร่วมกัน
4. ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดกิจกรรม
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
6. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
7. ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- อยากให้ขยายเวลาในการจัดมากกว่านี้
- ที่พักและอาหารดีมาก ควรจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆ

ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
วิกฤต
SD
X
จานวน % จานวน % จานวน % จานวน % จานวน %
การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
4.46
12 30.77
27 69.23
- 4.31 0.47
18 46.15

21 53.85

-

-

-

-

-

- 4.46 0.51

24 61.54

15 38.46

-

-

-

-

-

- 4.62 0.49

คุณภาพในการดาเนินโครงการ
18 46.15
21 53.85
30 76.92
9 23.08
9 23.08
24 61.54
27 69.23
12 30.77
21 53.85
18 46.15

6 15.38
-

-

-

-

-

4.50
4.46
4.77
4.08
4.69
4.54

0.51
0.43
0.62
0.47
0.51
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- น่าจะเพิ่มเวลากิจกรรมมากกว่านี้
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการทากิจกรรม
- เพิม่ ระยะเวลาในการจัดโครงการ
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แผนการดาเนินงานฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดั
บ
1
2
3
4
5

โครงการ/ กิจกรรม
ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตและปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่
แต่งกายดีศรีศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ยุทธศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต

งบ
ประมาณ

องค์กร

ก.ค.
62
19

ส.ค.
62
3

ก.ย.
62

ต.ค.
62

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
62
62
63
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค มิ.ย
.63 .63

ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-1

65,000 คณะกรรมการฝ่าย

ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1

5,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

31

เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3
ประสิทธิภาพ
เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตสู่สากล ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3

60,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

31

400,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

31

ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 2-2

10,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

31

6

เชิดชูเกียรตินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3

20,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

31

7

พัฒนานิสิตสู่สากล

ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-3

100,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

31

8

ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
ดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-1

130,000 คณะกรรมการฝ่าย

1719

ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1

150,000 คณะกรรมการฝ่าย
80,000 คณะกรรมการฝ่าย

13

เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์
ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-2
และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 12
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้น ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-2
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
ผู้บริหารพบนิสิต
ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-3

14

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

15
16

9
10
12

1325
18

40,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

50,000 คณะกรรมการฝ่าย

18

ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 3-1

30,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า

ยุทธ 1/กลยุทธ์ที่ 1-1

30,000 คณะกรรมการฝ่าย

ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ยุทธ 3/กลยุทธ์ที่ 1-2

30,000 คณะกรรมการฝ่าย

130
1

31

73
ลาดั
บ

โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต

งบ
ประมาณ

องค์กร

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ต.ค.
62

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
62
62
63
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค มิ.ย
.63 .63

ศาสตร์
17

19

สัมมนากิจการนิสิตและผู้นานิสิตคณะ
ยุทธ 2/กลยุทธ์ที่ 1-1
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
นิสิต
พี่น้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ม่วงอินทนิล
1/1/1,1/1/2,1/2/1,3/1/1

20

กระบอกเสียงศึกษา

2/1/1,2/1/2

21

EDS Night Party

22

18

50,000 คณะกรรมการฝ่าย

1

47,000 คณะกรรมการฝ่าย
100,000 สโมสรนิสิต

3031

4-5

- สโมสรนิสิต

3

1/1/1

22,000 สโมสรนิสิต

6

EDS Night Year 2018

ยุทธ 2/กลยุทธ์ที่ 2-2

6

23

เทอมนี้พี่ติวให้

1/1/4

24

น้อมราลึก บูชาครู

1/2/2,1/3/1

10,000 ชุมนุม EDS Music
Club
3,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
1,500 สโมสรนิสิต

25

น้อมนบเคารพครู

1/3/1

1

26

ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์

27

นิสิตศึกษาพร้อมใจพัฒนา

1/1/1,1/3/1,2/1/2

2,500 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
5,000 ชุมนุมพลศึกษาและ
กีฬา
4,700 สโมสรนิสิต

28

พัฒนาผู้นานิสิตศึกษายุคใหม่

1/1/2,1/1/3,1/2/1,2/1/1,2/1/2,2/2/2,
2/3/2

29

ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต

30,000 สโมสรนิสิต

23

30

โครงการ EDS Games 2017

31

ทาดีเพื่อพ่อ สานต่อความดีเพื่อสังคม

40,000 ชุมนุมพลศึกษาและ
กีฬา
4,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี

2226
6

1/1/4

- สโมสรนิสิต

10

5-21
1

2628
1
3

30

23

6
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ลาดั
บ

โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต

งบ
ประมาณ

องค์กร

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ต.ค.
62

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
62
62
63
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

ความสุข
32

2/2/2 1/2/1

22,300 ชุมนุมสังคมคุณธรรม

3

33

หอบใจไปทาฝายหอบกายไปทาโป่ง ณ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้าภาชี
แข่งขันกีฬาภายใน นนทรีเกมส์

1/1/2,1/2/1

60,000 สโมสรนิสิต

29

34

พัฒนาศักยภาพนิสิตคณิตศาสตร์ศึกษา

1/1/2

35

โครงการร่วมสร้างฝัน แบ่งปันให้น้อง

1/1/2 1/2/1

10,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
17,700 ชุมนุมสังคมคุณธรรม

36

นิสิตวิทย์คิดพัฒนา

1/1/2

37

2 วิทยาเขตสานสัมพันธ์ร่วมใจกันพัฒนาชนบท

1/1/2,1/2/1

38

EDS Concert Year 2019

1/1/2

39

ค่ายพัฒนศาสตร์ศาสตร์แห่งการพัฒนา

1/1/2,2/2/1,2/2/2,3/1/2

40

ร่วมใจสามัคคี ส่งความดีสู่ชุมชน

1/1/2 , 1/2/1

41

Speech Contest 2019

1/1/3 , 1/2/1

42

สงกรานต์สาราญใจ

1/1/2

43

พัฒนาและเรียนรู้ชุมชน

3/1/1 , 3/1/2

44

TOEIC Free Learning

3/1/2

45

S&H street soccer

10,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
40,000 สโมสรนิสิต
18,000 ชุมนุม EDS Music
Club
30,000 สโมสรนิสิต
20,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
2,500 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
20,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
28,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
4,500 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข
4,000 ชุมนุมพลศึกษาและ
กีฬา

30

2628
26
1618
1718
15
2226
2226
7

7

17
2527

2628
2
1822

30

พ.ค มิ.ย
.63 .63
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ลาดั
บ

โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต

งบ
ประมาณ

องค์กร

46

เลือกตั้งสโมสรนิสิตฯ

1/1/4,1/2/1

47

ถ่ายทอดการปลูกพืชไร้ดินเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร
เลี้ยงอาลาพี่บัณฑิต

ยุทธ 2/กลยุทธ์ที่ 2-2

30,000 ชุมนุมฟาร์มนิสิต

มี.ค. เม.ย.
63 63
131
1
30

1/1/1

50,700 สโมสรนิสิต

16

ยุทธ 2/กลยุทธ์ที่ 2-2

30,000 ชุมนุมฟาร์มนิสิต

2021

50

ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร
ตามรอยเท้าพ่อโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่
โรงเรียนและชุมชน
สงกรานต์ศึกษา

1/1/2,1/3/1

17,800 สโมสรนิสิต

5

51

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

1/1/2

10,000 ชุมนุมเก่ง ดี มี
ความสุข

48
49

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ต.ค.
62

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
62
62
63
63

500 สโมสรนิสิต

2

27

พ.ค มิ.ย
.63 .63

76
บรรยากาศโครงการ

