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	 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	จัดโครงการ	“ก้าวแรกสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ	2565”	ต้อนรบันสิติใหม่	เคย	ู82	เพือ่สร้างเกยีรตภิมูคิวามภาคภมูใิจในสถาบนั	ภายใต้	concept	 

“Proud	 to	 be	 KU”	 ด้วยแนวความคิดที่ว่า	 “นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย”โดยได้น�าวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเข้ามาประยุกต์ในการด�าเนินกิจกรรม	 เพื่อสร้าง 

ความภาคภูมิใจและมีจิตส�านึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่มีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา	 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์	“มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน	 เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”	อย่างลึกซึ้ง	นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง	คนดี	 

มีทักษะในการเรียนรู้และการท�างานตามกรอบ	 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	 	 และเรียนรู้และ 

ปรับตัวเพื่อความส�าเร็จในการเรียน	ระหว่างวันที่	21	-	22		มิถุนายน	2562	ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	

สัมภาษณ์นิสิตใหม่ KU 82 
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โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2565

   นาย ณัฐวุฒิ งามชมภู ชื่อเล่น คิมป์

คณะศึกษาศาสตร์ 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS 

รอบที่ 3

 จุดแข็ง	อารมณ์ดี

 จุดอ่อน	ขี้อาย

 เป้าหมายชวีติ อยาก

ประสบความส�าเร็จ	

	 ดีใจต่ืนเต้นมากที่ได้ 

มาเป็นนสิติของมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์	สาเหตทุีเ่ลอืกมหาวทิยาลยันีเ้พราะชอบมาตัง้แต่ 

ตอนเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น	ส�าหรบัเรือ่งการเรยีนได้วางแผน

การเรยีนไว้ว่าจะเรียนอย่างมคีวามสขุกบัเพือ่น	ๆ 	และจะจบการ

ศึกษาภายในก�าหนด	

		 ส�าหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	ถ้าคะแนน 

เตม็	100	กใ็ห้	100	คะแนนเลยครบั	กจิกรรมทีชื่น่ชอบมากทีส่ดุ	

คือ	ช่วงที่มีรุ่นพี่มาแสดงโชว์ครับ

	 ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม	 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผมคิดว่า 

น่าเบื่อแน่นอน	 แต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกสนุกดีครับ	 

ประทบัใจในทกุ	ๆ 	อย่าง	ขอฝากเนือ้ฝากตัวกบัอาจารย์และรุน่พี่

ด้วยครบั	ผมจะพยายามให้เต็มทีส่�าหรบัการเรยีนและการใช้ชวีติ

ในรั้วมหาวิทยาลัย	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุงโครงการ

อยากเสนอให้มีเวลาพักเบรคด้วยครับ

   นายสุริยศักดิ์ เรืองอชิรกุล 

คณะมนุษยศาสตร์ 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 2

	 รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากท่ีตั้งเป้าหมายไว้แล้วท�าได้ 

ส�าเร็จตามที่คิด	 สาเหตุท่ีเลือกมหาวิทยาลัยนี้เพราะ 

เดินทางสะดวก	 และเคยมาเรียนที่ศูนย์ภาษาของ	มก.	 

อาจารย ์แต ่ละท ่านใจดีและสอนให ้ เข ้าใจได ้ง ่ าย 

เป็นอีกส่วนในการตัดสินใจมาเรียนที่นี่	 ส่วนที่เลือก

เข้าคณะมนษุยศาสตร์เพราะว่าผมต้องการความรู้ด้านภาษาและต้องการเรียนทักษะที่เสริม 

ในด้านการส่ือสารให้คล่องแคล่วขึ้น	 วางแผนการเรียนโดยตั้งใจว่าจะท�ากิจกรรมและเรียน 

ควบคู่กันไปและถ้ามีงานให้ท�าก็จะแบ่งเวลาเพื่อมาท�างานด้วย	 อยากเรียนจบภายใน	 3	 ปี 

คร่ึงเพราะจะได้ออกมาหางานท�าอย่างเต็มตัวและประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่	 แต่ตอนน้ีก็จะ

ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้เต็มที่ก่อนจะได้ไม่เสียใจภายหลัง

	 ส�าหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินผมให้คะแนน	 99	 จาก	 100	 คะแนน	

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ทั้งความสนุกและได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเพิ่มขึ้นด้วย	 แต่ท่ี

หกั1คะแนนเพราะว่าผมเมือ่ยคอมากครบัเวลาทีใ่ห้ยนืร้องเพลงนาน	ๆ 	กจิกรรมทีช่ืน่ชอบมาก

ที่สุด	 คือ	 อันดับ	 1	 ชอบในการแสดงของรุ่นพี่จากชมรมต่าง	 ๆ	 รู้สึกเพลินดีและก็สนุกด้วย 

ในการทีไ่ด้ดโูชว์	อนัดบั	2	ให้ตอนเล่น	kahoot	เพราะได้รู้จกัเรือ่งของมหาวทิยาลยัมากขึน้และ 

กไ็ด้คยุกบัคนอืน่ในกลุม่ทีไ่ม่เคยรู้จกัมาก่อน	และอนัดบั	3	ให้ช่วงสดุท้ายทีม่อบต้นนนทรใีห้ความ 

รู้สึกอิ่มเอมและรู้สึกว่าทางมหาวิทยาลัยให้ความอบอุ่นกับเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

	 ในความคิดของผมคิดว่ากิจกรรมโครงการก้าวแรกฯ	 คงจะไม่มีอะไรนอกจากฟัง 

ผู้บริหารพูดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย	 แต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกที่ได้เข้าร่วม	กิจกรรม

เยอะดคีรบั	อยากฝากให้อาจารย์ดแูลผมด้วยนะครบัผมจะพยายามเรยีนอย่างเตม็ทีค่รบั	และ

ผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อน	ๆ	ด้วยเราจะจบไปพร้อมกันสู้	ๆ	ครับ		



   น.ส.นิชา รักษาโคตร ชื่อเล่น ไอซ์

คณะบริหารธุรกิจ 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 3

 จุดแข็ง อยากตั้งใจเรียน	เก็บเกียรตินิยม

 จุดอ่อน ไม่อยากตื่นเช้าไปเรียน

 เป้าหมายชีวิต อยากเป็น	audit	ตั้งใจท�างานเก็บเงิน	เราจะรวย	!

	 รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้	และเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจตามที่ตั้งใจไว้เป็นผลส�าเร็จ	ส�าหรับ

เรื่องการเรียนได้วางแผนการเรียนและท�ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปพร้อมกัน

	 ให้คะแนนเตม็	 100	ส�าหรบัโครงการก้าวแรกสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ	 เพราะได้ท�าความรู้จกัเพ่ือนท้ังในคณะและต่างคณะ	กจิกรรม 

ที่ชื่นชอบมากที่สุด	คือ		การแสดงของวงดนตรี	กิจกรรม	kahoot	และการฝึกร้องเพลง	รู้สึกตื่นเต้นทั้งก่อนเข้าและหลังเข้าร่วมกิจกรรม	อยากฝากถึงเพื่อน	ๆ	ทุกคน

ว่า	ทุกคนเก่งมากที่สอบติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นก�าลังใจให้เพื่อน	ๆ	ขอให้เป็น	4	ปี	ที่ดีของเพื่อนทุกคนและ	อยากให้จัดโครงการฯแบบนี้ไปอีกหลายๆ	ปีค่ะ

            น.ส.นภัสนันท์ บุนครอง ชื่อเล่น มะปราง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 3

  จุดแข็ง 	 -

  จุดอ่อน ง่วงนอนเก่งมาก

 เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะใกล้บ้าน	 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงทางด้านภูมิสถาปัตย	์

ส�าหรับเรื่องการเรียนได้วางแผนการเรียนโดย	 ตั้งใจเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 ท�ากิจกรรมพร้อมกับการเรียน	 

ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขสนุกสนาน	

	 ให้คะแนนโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	 79	 คะแนนจากคะแนนเต็ม	 100	 กิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุด	 คือ		 

การแสดงดนตรี	การแสดงของวงรวมดาวกระจุย	และคลิปแนะน�ามหาวิทยาลัย

	 รูส้กึต่ืนเต้นทัง้ก่อนเข้าและหลงัเข้าร่วมกจิกรรมมทีัง้ความสนกุและเหนือ่ย	อยากฝากถงึทกุคนในมหาวทิยาลยัขอให้มคีวามสขุและมวีนัดดีใีนร้ัวมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	ขอฝากตัวด้วยนะคะ	ส�าหรับการปรับปรุงโครงการอยากเสนอให้มีการแจกอาหารว่างระหว่างกิจกรรมด้วย	

 

   นายกิตติยะ วงษ์สกด ชื่อเล่น ปลื้ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 1

 จุดแข็ง เป็นคนที่ไม่ทิ้งงาน

 จุดอ่อน อาจจะมองพลาดบ้างในบางครั้ง

 เป้าหมายชีวิต	อยากออกแบบฉากภาพยนตร์

	 รู้สึกต่ืนเต้นกับการได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจอแต่ส่ิงที่ท้าท้ายกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 สาเหตุที่เลือก 

มหาวิทยาลัยนี้เพราะชอบสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย	 รวมถึงได้พบกับคณะที่น่าสนใจจากเพจมหาวิทยาลัย	 ส�าหรับเร่ือง 

การเรียนได้วางแผนการเรียนโดยเรียนอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆ	และขอให้จบการศึกษาภายในก�าหนด

	 ส�าหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินถ้าคะแนนเต็ม	100	ก็ให้	90	คะแนน	กิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุด	คือ	กิจกรรม	Kahoot	ชอบการน�าความรู้ที่ได้จาก 

วิดีโอมาท�าในรูปแบบเกมส์ท�าให้เข้าใจกับความรู้มากข้ึน	กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์	 ท�าให้ได้ฝึกร้องเพลง	 และกิจกรรมในช่วงท้ายพิธีมอบต้นนนทรี	พิธีเทียน	 

ชอบเอฟเฟคที่เล่นใหญ่ดูตื่นตาตื่นใจ

	 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินท�าให้ได้เรียนรู้อะไรหลาย	ๆ	 อย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาและความส�าคัญของ	 มก.	 ในฐานะนิสิตใหม่จะพยายามเรียนรู ้

สิ่งต่าง	ๆ	ที่อาจารย์มอบให้	รวมถึงจะน�าสิ่งต่าง	ๆ	ที่ได้น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	ประทับใจกิจกรรมสนุก	ๆ	โดยเฉพาะกิจกรรมตอนเปิดกิจกรรมในช่วงแรกๆ

   น.ส.วิรัลพัชร หัตถศักดิ์ ชื่อเล่น ซีซี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 3

  จุดแข็ง คิดก่อนพูด	มีน�้าใจ	ชอบช่วยเหลือ

  จุดอ่อน เป็นคนคิดมาก	ไม่ค่อยกล้าแสดงออก	

 เป้าหมายชีวิต ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	

	 รู้สกึตืน่เต้นเพราะกจิกรรมก้าวแรก	ฯ	เป็นเหมอืนกจิกรรมทีแ่สดงว่าเราก้าวมาเป็นนสิติของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

อย่างเต็มตัว	รวมถึงตื่นเต้นที่จะได้พบกับเพื่อนใหม่	อาจารย์ใหม่	รวมถึงสังคมใหม่ด้วย	

	 จบจากโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ	 ตั้งใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงเลือกเรียนที่ภาควิชาเทคโนโลยีการ

บรรจแุละวสัด	ุตรงกบัทีเ่ราต้องการเพราะชอบวาดรปู	และการออกแบบ	จะตัง้ใจเรยีนพร้อมร่วมท�ากจิกรรมอย่างมคีวามสขุ	จะเกบ็เกีย่วความรูแ้ละประสบการณ์ 

ให้เต็มที่เพื่อน�าไปต่อยอดส�าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

 กิจกรรมที่ชอบมาก	คือ	กลุ่มที่ให้คอมเมนท์ในเพจ	Facebook	เพราะได้รับฟังความคิดเห็นของนิสิตและน�าไปปรับใช้ได้	ชอบเกม	kahoot	ได้ท�าความรู้จัก

กับเพื่อน	ๆ	ในกลุ่ม	และกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากชมรมต่าง	ๆ		มีความสนุกสนานมาก	ให้คะแนนกับกิจกรรมของโครงการฯ	เต็ม	100	คะแนน

	 หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วท�าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากข้ึน	ดีใจที่ได้พบกับทุก	ๆ	คน	 และดีใจที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ	

KU	82

 ข้อเสนอแนะ	ควรมีการตรวจ	ATK	และแสดงผลตรวจ	ATK	ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อความปลอดภัยของทุกคน



   นายนพเดช พรหมพา ชื่อเล่น เจมส์

คณะวิทยาศาสตร์ (เตรียมแพทยศาสตร์) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สอบเข้าโดยวิธี  TCAS รอบที่ 3 กสพท.

 จดุแขง็ เป็นคนเข้าสงัคมเก่ง	คยุง่ายเป็นกนัเอง	ท�างานเป็นทมีได้ด	ีมคีวามเป็นผูน้�า	และมคีวามสามารถเกีย่วกบัเทคโนโลยี

 จุดอ่อน ไม่ถนัดวิชาการบางวิชา	เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่ง

 เป้าหมายชีวิต เรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข	และเรียนต่อเฉพาะทางมีงานท�าที่มั่นคง	

	 รูส้กึดีใจ	ทีไ่ด้เป็นนสิติใหม่ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เพราะเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่	มคีวามพร้อมในการจดัการ 

เรียนการสอนเป็นอย่างดี	มอีาจารย์ทีม่ชีือ่เสยีงทางวชิาการมากมาย	สามารถเดนิทางมาเรยีนได้สะดวก	และทีส่�าคญัค่าเทอม 

และค่าบริการทางการศึกษามีราคาไม่สูงมาก

	 วางแผนในการเรยีนและการใช้ชวีติในรัว้มหาวิทยาลยั	โดยจะเรยีนควบคูก่บัการท�ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน	ๆ 	โดยจะเรยีนให้จบตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก�าหนด	

และจะท�าคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ของเกียรตินิยมอันดับ	1	หรืออันดับ	2	ให้ได้

	 กิจกรรมทีช่อบมาก	คอื		กจิกรรม	Opening	Stage	เพราะได้ชมการแสดงทีส่นกุสนานจากชมรมต่าง	ๆ 	ของมหาวทิยาลยั	ต่อมาเป็นกจิกรรม	Idol	Greeting	 

เพราะได้เห็นและใกล้ชิดกับรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียง	ประสบความส�าเร็จจากมหาวิทยาลัย	ชื่นชอบกิจกรรม	First	Step	Ceremony	Mission:	Proud	to	be	KU	เพราะ 

เป็นพิธีการที่สวยงามและเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลัย

	 มีความคาดหวังกับกิจกรรมการรับน้องแบบ	On-site	มาก	และรู้สึกสนุกสนานไม่ผิดหวังกับกิจกรรมที่จัดต้อนรับในครั้งนี้	ให้	95	คะแนน	จาก	100	คะแนน

	 ฝากถึงเพื่อน	ๆ	KU	82	ทุกคน	ว่า	ขอให้มีความสุขตลอดช่วงชีวิตที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ข้อเสนอแนะ	อยากให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้มากกว่านี้

   น.ส.ธนัชพร ชีวรัตน์  

คณะวิทยาศาสตร์ 

สอบเข้าโดยวิธี  TCAS รอบที่ 3 

	 “รู้สึกประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนมาก	มีความเป็นธรรมชาติ	

ร่มรื่น	 มีความสนใจทางด้านชีวเคมี	 และมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการสอนที่ตอบโจทย์	 จึงเลือกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์	 จะตั้งใจ

เรียนและท�ากิจกรรมควบคู่ไปด้วย	อยากใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า	และมีความสุข

								ชอบกจิกรรมแสดงโชว์	เต้น	ร้องเพลง	ดเูพลนิและสนกุมาก	ต่อมาเป็นกจิกรรมพธิมีอบต้นนนทรีแก่นิสติ	KU	82	รูส้กึประทบัใจ 

และรู้สึกถึงเวลาที่ก�าลังจะเติบโตไปพร้อมกับต้นนนทรีต้นนี้	 และกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง	 ได้ร้องเพลงประจ�ามหาวิทยาลัย 

ประทับใจมากค่ะ	ให้คะแนนกับกิจกรรมของโครงการ	100	คะแนนเต็ม

	 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกตื่นเต้น	 แต่หลังจากนั้น	 มีความประทับใจกับกิจกรรมที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ	และอยากจะบอกว่า	 ดีใจที่ได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี	้

และดีใจที่ได้เจออาจารย์และเพื่อน	ๆที่น่ารักทุกคน

 ความประทับใจ :	จัดงานได้ยิ่งใหญ่	ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความสนุกสนาน	และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

   น.ส.ฐิตวันต์ จ่าเมือง ชื่อเล่น เฟิร์ส

คณะสังคมมศาสตร์ 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 3

 จุดแข็ง เป็นคนที่ถ้าชอบอะไรแล้วจะตั้งใจท�าสิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุด		

 จุดอ่อน	ไม่กล้าแสดงออก

 เป้าหมายชีวิต	เรียนจบประกอบอาชีพที่มีรายได้ที่ดี	สามารถเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได้

	 ชอบบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย	จึงเลือกเรียนที่คณะสังคมศาสตร์เพราะมีภาควิชาที่ต้องการเรียน	ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

รู้สึกต่ืนเต้นที่จะมาเจอสังคมใหม่	 และไม่รู้ว่าแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไร	 อันดับหนึ่งชอบกิจกรรมการแสดง	 ของชมรมต่าง	 ๆ	 

อันดับต่อมาเป็นกิจกรรม	 Identity	mission	 เพราะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันตอบค�าถามและได้เล่นเกมกับเพ่ือน 

ต่างคณะ	และชอบกจิกรรม	Infinity	mission	เพราะได้รับฟังความคดิเหน็ของเพือ่น	ๆ 	แต่ละคน	ตัง้เป้าไวว่าจะตัง้ใจเรยีน	และหาประสบการณ์จากการท�างาน	หลงัร่วมงาน 

รู้สึกประทับใจในหลาย	ๆ	กิจกรรมให้	90	คะแนน	ส�าหรับโครงการนี้	

	 อยากให้อาจารย์น่ารักแบบนี้ทุกท่าน	อยากให้เพื่อน	ๆ	ช่วยกันเรียนช่วยกันติว	มีความสุขทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องกิจกรรม	อยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดี	ๆ	

และสนุก	ๆ	แบบนี้อีก

 ความประทับใจ ประทบัใจทกุ	ๆ	คนในงาน	และทกุคนเป็นกันเองและน่ารกัมาก	ๆ	

   น.ส.จิดาภา ด�าพลับ ชื่อเล่น ษา

คณะสังคมมศาสตร์ 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 3

 จุดแข็ง ชอบท�ากิจกรรม	

 จุดอ่อน	ไม่ค่อยกล้าแสดงออก	

 เป้าหมายชีวิต	เรียนจบอย่างมีความสุขทีสุ่ด	มงีานท�าด	ีๆ	เล้ียงตวัเองและครอบครวัได้	

	 รู ้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนและมีความคุ้นเคย	 

จึงเลือกเรียนที่คณะสังคมศาสตร์	โดยจะตั้งใจเรียนอย่างมีความสุขพร้อมกับท�ากิจกรรมไปด้วย

									ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ	คาดหวงัว่ากจิกรรมจะมคีวามสนกุ	เมือ่มาเข้าร่วมแล้วกจิกรรมทีจ่ดัขึน้สนกุมาก	พี	่ๆ 	ทกุคนน่ารัก	

ใจดแีละรูส้กึอบอุน่มาก	ชอบกจิกรรม	Identity	Mission	ได้เล่นเกมสนกุ	และได้พดูคยุกนัเพือ่นต่างคณะ	ต่อมาเป็นกจิกรรม	IDKU/Ku	Together	ได้รูจ้กัสถานที่ 

ต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัย	และมีเพลงฟังเพลิน	ๆ	และชอบกิจกรรม	Infinity	Mission	ได้รู้แนวคิดต่าง	ๆ	จากเพื่อน	ๆ

	 	 อยากให้อาจารย์ทุกคนใจดี	และอยากให้เพื่อนช่วยติวหนังสือให้ก่อนสอบ	รวมถึงอยากให้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่สนุกเยอะ	ๆ

 ความประทับใจ		รุ่นพี่ทุกคนน่ารักและใจดีมาก	ๆ



   นางสาวภณิตา ณ ระนอง ชื่อเล่น ภีม

คณะเศรษฐศาสตร์ 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบ 3

 จุดแข็ง	เป็นคนขยัน	มีความรับผิดชอบ	ท�างานละเอียดรอบคอบ	

 จุดอ่อน เป็นคนไม่กล้าแสดงออก	พูดน้อย

 เป้าหมายในชีวิต เรียนรู้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ	ตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้สนุกที่สุด	 เรียนจบได้งานที่

ชอบท�า	ได้เงินเดือนสูง	ๆ	สามารถเลี้ยงตัวเองได้และไปเที่ยวได้

 ประทับใจที่ได้เป็นเด็กเกษตรรั้วนนทรี	 รู้สึกชอบบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมาก	ๆ	 เพราะมหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียว

ค่อนข้างเยอะ	 ส่วนตัวเป็นคนชอบเดินอยู่แล้วยิ่งมีพื้นที่ให้เดินเยอะก็ชอบเข้าไปอีก	 อาหารในมหาวิทยาลัยก็อร่อย	น่ากิน	

และราคาถูกด้วย

	 เลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพราะค่อนข้างมีชื่อเสียงโดดเด่น	 และส่วนหนึ่งเพราะชอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพื้นที่ 

สีเขียวเยอะ	อยู่ในตัวเมืองเดินทางไปไหนได้สะดวก

	 ต้ังใจไว้ว่าอยากใช้ชวีติในร้ัวมหาวทิยาลยัให้สนกุทีส่ดุ	ทัง้ตัง้ใจเรยีนให้ได้เกยีรตนิยิมแล้วกท็�ากจิกรรมเกบ็ประสบการณ์ต่าง	ๆ 	ในมหาวทิยาลยัไปด้วย	คะแนนเตม็	100	 

หนูให้คะแนนโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	99	ค่ะ	อีก	1	คะแนนเผื่อไว้ก่อน...(หัวเราะ)	กิจกรรมโครงการก้าวแรกฯ	ที่ชื่นชอบมากที่สุด	1.	 identity	 

mission	เพราะได้คุยได้ท�าความรู้จักกับเพื่อน	ๆ	ต่างคณะ	2.กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ร่วมกันเพราะได้ร่วมร้องเพลงกับเพื่อน	ๆ	ท�าให้รู้สึกประทับใจ	 

3.กิจกรรม	celebration	จากชมรมต่าง	ๆ	ของ	มก.	เพราะรู้สึกสนุกกับการแสดงของพี่ชมรมต่าง	ๆ	

						หนูรู้สึกตื่นเต้นก่อนที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกฯ	 และหลังเข้าร่วมแล้วรู้สึกประทับใจในกิจกรรมนี้	 ทั้งเรื่องการแสดงโชว์ต่าง	 ๆ	บรรยากาศในงาน	 และ

กิจกรรมที่จัดขึ้น	ท�าให้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดงานของพี่	ๆ	และคณาจารย์ทุกท่าน

   นายพิชญะ แสงนูญ ชื่อเล่น เมฆ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS

 เป้าหมายชีวิต	คว้าเกียรตินิยม	

	 ผมรู้สึกดีใจครับที่สอบติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนอยู่แล้ว	 และเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีชื่อเสียง	เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากขึ้น	ท�าให้ผมคิดว่า	เรื่องการเกษตรที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้ว	ควรจะได้รับ

การพัฒนาโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย	ทั้งในด้านความสะดวกสบาย	หรือการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่	 ผมจึงคิดว่าที่นี่น่าจะ

เหมาะที่สุด

	 ผมคุยกับเพื่อนก่อนมาเรียนที่นี่ว่า	 เราจะจบด้วยเกียรตินิยมด้วยกัน	ซึ่งผมวางแผนไว้ว่า	 จะรีบท�าเกรดและถ้ามีกิจกรรมอะไร

น่าสนใจผมจะเข้าร่วม	พอปี	 4	 ผมจะโฟกัสกับการฝึกงานให้มากท่ีสุดหาประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 ได้สังคมใหม่	พอจบมัธยมก็มาเจอสังคมรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย	 

พอฝึกงานก็ต้องเจอสังคมใหม่ที่มีความเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น	

	 ผมให้คะแนนโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	90	คะแนนครับ	อีก	10	คะแนนเผื่อไว้	ผมชอบกิจกรรม	เกม	Kahoot	เป็นอันดับ	1	ท�าให้เราได้เจอเพื่อนใหม่	

ได้พูดคุยกัน	สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน	อันดับ	2	กิจกรรมสอนร้องเพลงพระราชนิพนธ์	เป็นอะไรที่แปลกใหม่ส�าหรับผม	อันดับ	3	IDKU	ท�าให้รู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมโครงการ	ผมคิดว่า	คงเป็นการนั่งฟังอะไรที่น่าเบื่อ	แต่พอได้ร่วมแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจ	ตื่นเต้น	เป็นงานที่อลังการ	รู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนาน	

ผมประทับใจกับทุกกิจกรรมการแสดงของพี่	ๆ	รู้สึกว่าพี่	ๆ	เก่งกันมาก	ๆ	

	 ฝากถึงเพื่อน	ๆ	ขอให้เราทุกคนประสบความส�าเร็จ	มีความสุขสนุกกับการเรียนและท�ากิจกรรม

   นายปพนวิช ติดตารัมย์ ชื่อเล่น ไมโล

คณะประมง 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 1

ผมเป็นคนสนุกสนาน	ชอบท�าให้บรรยากาศรอบ	ๆ	ตัวดีอยู่เสมอ	

 จุดแข็ง	เป็นคนอบอุ่นเป็นกันเองและจัดการอารมณ์ได้ดี	

 จุดอ่อน ไม่ค่อยมั่นใจในการพูดเนื่องจากพูดบางค�าได้ไม่ชัดเจน		

 เป้าหมายชีวิต	 อยากเรียนต่อปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ต่างประเทศและอยากท�างานด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลในอนาคต

	 รู้สึกภาคภูมิใจกับความส�าเร็จตามที่ตนเองคาดหวังไว้	 เพราะพยายามมาตลอดหลายปีเพื่อมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า	

ทีเ่ลอืกมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เพราะว่าหลงัจากดมูาหลายมหาวทิยาลยั	ผมชืน่ชอบบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์มากทีส่ดุ	

และเป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยที่มีการเปิดการสอนคณะประมงของตนเอง	 อีกหนึ่งสาเหตุที่เลือกเรียนเพราะผมติดตามผลงานของอาจารย์ธรณ์	 ธ�ารงนาวา

สวัสดิ์	ซึ่งเป็นอาจารย์คณะประมง	ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล	ตั้งแต่ช่วงมัธยมต้น

	 ตั้งใจจะเรียนและท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อเก็บประสบการณ์การท�างานด้านต่าง	ๆ	ส�าหรับการท�างานในอนาคตและตั้งใจหาทุนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

	 ให้คะแนนก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	80	คะแนน	กิจกรรมที่ชื่นชอบ	คือ	การแสดงต้อนรับจากรุ่นพี่ชมรมต่าง	ๆ	กิจกรรมมอบต้นนนทรีประจ�ารุ่น	และ

กิจกรรม	IDKU	ต่อยอดการให้สู่สังคม	

	 ก่อนร่วมกิจกรรม	 รู้สึกค่อนข้างเบื่อเนื่องจากคิดว่ากิจกรรมคงจะเหมือนช่วงมัธยมที่ไม่ค่อยมีส่ิงน่าสนใจ	 แต่หลังจากร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกสนานมาก	

เนื่องจากรุ่นพี่และคณาจารย์มาต้อนรับรุ่นน้องด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองท�าให้บรรยากาศภายในงานมีความสนุกสนานและได้รับความรู้มากมาย

	 ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนทุกคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยและคณะที่อยากเข้าได้	และขอขอบคุณคณาจารย์และมหาวิทยาลัยที่ต้อนรับนิสิตใหม่

อย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

	 ประทับใจกจิกรรมจากรุ่นพีช่มรมต่าง	ๆ	มาก	และขอเสนอให้เพิม่เวลาจดักจิกรรมให้นานกว่านีเ้พือ่จะได้รบัความรูด้้านต่าง	ๆ	เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัเพิม่มากขึน้



   ประติภา เชื้อชาติ ชื่อเล่น แพร

คณะเกษตร

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบที่ 1

 จุดแข็ง อดทนเก่ง	สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้ดี		พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

 จุดอ่อน	ชอบคิดเล็กคิดน้อย	คิดมากเก็บมาเครียดจนเกิดปัญหากับสุขภาพ

 เป้าหมายในชีวิต	ศึกษาให้จบตามหลักสูตร	ได้ท�างานที่มั่นคง

	 รูส้กึดใีจและภมูใิจมากท่ีสามารถเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศ	เลอืกเรยีนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เพราะ

มีชื่อเสียงและมีการผลิตนิสิตที่มีคุณภาพ

	 หนวูางแผนทุม่เทกบัการเรยีนเพือ่ให้ผลลพัธ์ออกมาดสีดุเท่าทีท่�าได้	ควบคูก่บัการท�ากิจกรรมเพือ่ให้มีการผ่อนคลายจากการ

เรียนบ้าง	และเรียนจบภายในเวลาที่ก�าหนดค่ะ

	 หนใูห้คะแนนโครงการก้าวแรกสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดิน	90คะแนนค่ะ	กจิกรรมทีห่นชูอบ	อนัดบั	1	กจิกรรมการแสดงตอนต้นค่ะ	รูส้กึสนกุมาก	ๆ 	ค่ะ		ท�าให้ได้เหน็ถงึความสามารถ 

ของพี่	 ๆ	 รวมถึงการมีพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงความสามารถ	 อันดับ2	 กิจกรรมจุดเทียน	 ให้ความรู้สึกขลังมาก	 ๆ	ท�าให้สัญญากับตัวเองว่าจะศึกษาให้จบตามก�าหนดค่ะ	 

อนัดบั	3	การสอนร้องเพลงพระราชนพินธ์เกษตรศาสตร์	รูส้กึสนกุสนานมาก	ๆ 	นอกจากได้ร้องเพลง	ยงัได้รบัรูถ้งึความเป็นมาและได้เคลด็ลบัเลก็	ๆ 	ส�าหรับการร้องเพลงด้วยค่ะ

	 ก่อนเข้าร่วมรู้สึกตื่นเต้น	หลังเข้าร่วมก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นนิสิต	KU	มาก	ๆ	ค่ะ	สมตามชื่อกิจกรรมเลย

	 อาจารย์แต่ละท่านดูน่ารัก	 มีความเป็นกันเองมากค่ะ	 ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ	 ส�าหรับเพ่ือน	 ๆ	 ก็ขอให้เรามีประสบการณ์ความรู้สึกที่ดีร่วมกัน	 ได้ใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข	เรียนจบตามก�าหนดนะคะ	หนูจะพยายามเป็นนิสิตที่ดี	ไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยแน่นอนค่ะ

	 หนูอยากขอบคุณที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อนิสิต	KU82	ข้อเสนอแนะ	อยากให้กิจกรรมการแสดงช่วงท้ายนานกว่านี้นิดค่ะ	รู้สึกว่าเพื่อน	ๆ	ยังรู้สึกเขินกัน

   นางสาวอารียา แสงสารพันธ ์ 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

	 ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ	ที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยนี้เพราะมีพี่เรียนอยู่ที่นี่	และ

หนูเลือกเรียนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เพราะทราบมาว่ามีการออกไปภาคสนามและมีคนแนะน�ามาค่ะ	

	 หนูวางแผนไว้ว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขกับเพื่อน	 ๆ	 และเรียนให้จบภายในเวลาที่ก�าหนด	หนูให้คะแนน

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินเต็ม	 100	คะแนนค่ะ	 ก่อนเข้าร่วมงาน	 รู้สึกตื่นเต้นค่ะ	 แต่พอหลังเข้าร่วมงานก็ยัง

รู้สึกตื่นเต้นอยู่และงานก็สนุกมากค่ะ

   นางสาวรสิตา วรคามิน ชื่อเล่น อิ๊ง      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 จุดแข็ง มีความพยายาม	ตั้งเป้าหมายแล้วต้องท�าให้ได้	

 จุดอ่อน ไม่ชอบวิชาท่องจ�ามาก	

 เป้าหมายชีวิต มีงานท�า	มีรายได้ดี	เพื่อพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ

	 รูส้กึตืน่เต้นค่ะเพราะได้ออกมานอกพืน้ทีโ่รงเรยีน	ได้เจอเพือ่นใหม่	ได้เจออาจารย์ใหม่	หนจูบจากโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั

เกษตรค่ะ	เลยคุ้นเคยกับสถานที่ในมหาวิทยาลัย	ชอบบรรยากาศที่นี่	สะดวกสบาย	เดินทางง่าย	ใกล้บ้านด้วยค่ะ	และหนูเลือกเรียน

วิศวะสาขาคอมพิวเตอร์เพราะเป็นสายอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ค่ะ

	 วางแผนเรยีนด้วยท�ากจิกรรมไปด้วยค่ะ	เพราะช่วงมธัยมปลายเป็นช่วงทีโ่ควดิ-19	ระบาดหนกั	ท�าให้ไม่ได้ท�ากจิกรรมหลายกจิกรรมเลยค่ะ

ให้คะแนนก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	100	คะแนนเต็มค่ะ!	หนูชอบกิจกรรมการแสดงจาก	ku	dance	&	ku	band	ที่สุดค่ะ	พี่ทุกคนร้องเพลงเพราะและเต้นเก่งมาก	 

อันดับสองหนูชอบการแสดงของพี่	 ๆ	 ดาวกระจุย	 เต้นกันสนุกสนานสุด	 ๆ	 อันดับสาม	 ชอบกิจกรรมสอนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะ	 ทุกคนยืนร้องเพลงพร้อมกัน	 

เป็นภาพที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้ว

	 ก่อนกิจกรรมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนึกภาพไม่ออกว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง	 แต่พองานจบก็รู้สึกประทับใจและสนุกสุด	ๆ	ค่ะ	 เพราะเป็นกิจกรรมที่ท�าร่วมกับเพื่อน

คณะอื่น	 มีโอกาสท�าความรู้จักกับเพ่ือนคณะอื่นด้วยค่ะ	 ชอบพี่พิธีกรทั้งส่ีคนมากค่ะ	 แต่อยากให้ปรับเสียงล�าโพงเพราะรู้สึกว่าเสียงล�าโพงดังเกินไป	 หรือบางครั้ง 

เสียงดนตรีดังเกินท�าให้กลบเสียงนักร้องบนเวทีค่ะ	

   นายธนโชค รอบุญ ชื่อเล่น เกมส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบ 1 

 จุดแข็ง	เป็นคนง่าย	ๆ	มองโลกในแง่บวก	

 จุดอ่อน เป็นคนขี้ลืม	บางทีก็แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไป		

 เป้าหมายชีวิต อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง	

	 ผมรู้สึกตื่นเต้น	 ดีใจ	 และรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ผมเลือกมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เพราะเป็นมหาวทิยาลยัในฝันทีผ่ลตินสิติมคีณุภาพ	และเลอืกเรยีนคณะวศิวกรรมศาสตร์เพราะส่วนตวัชอบ

วิชาค�านวณ	ออกแบบ	และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

	 ผมจะต้ังใจเรยีนและท�ากจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัมอบหมายอย่างเตม็ที	่จบไปหางานท�าอย่างมัน่คง	ผมให้คะแนนเตม็	100	

คะแนนเลยครับส�าหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก	แสงสีเสียงมีคุณภาพมากครับ		

	 กิจกรรมท่ีผมชอบอันดับหน่ึง	 คือ	 การเล่นเกม	Kahoot	 เพราะเป็นกิจกรรมที่ท�าให้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้นและได้รู้จักเพื่อนในกลุ่มที่มาจากหลายคณะ	

อันดับสอง	 คือ	พิธีจุดเทียนชัยอุดมการณ์เพราะท�าให้รู้สึกว่าเราเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว	 อันดับสาม	 การแสดงโชว์ของรุ่นพี่หลายชมรมเพราะ

เป็นการแสดงที่มีคุณภาพ	ท�าให้ตัวเองอยากเป็นส่วนหนึ่งในชมรมเหล่านั้น

	 ก่อนเข้าร่วมโครงการก้าวแรก	ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม	และความรู้สึกหลังเข้าร่วม	รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก	รุ่นพี่ในกลุ่มดูแลดีเป็น

กนัเองมากครับ	อาจารยห์ลาย	ๆ 	ท่านนา่รกัมาก	เห็นได้จากการแสดงในคลิปวิดโีอแนะน�ามหาวิทยาลัย		และฝากถงึเพื่อน	ๆ 	ด้วย	ผมอยากรู้จกัเพื่อนทกุคนครบั	

	 มีความประทับใจกับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินมากครับ	อยากให้จัดกิจกรรมนี้ให้กับรุ่นน้องในปีหน้าอีกครับ



   นางสาวปรียาวัลย์ คลังวิจิตรภา ชื่อเล่น ปาล์ม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบเข้าโดยวิธี TCAS รอบ 3 

 จุดแข็ง	ร่าเริง	ถ้าท�าอะไรพยายามท�าให้เต็มที่และมีเป้าหมายชัดเจน	

 จุดอ่อน ไขว้เขวง่ายถ้ามีอะไรใหม่	ๆ	ที่ดึงดูดน่าสนใจ

	 รูส้กึดีใจและตืน่เต้นเพราะมกีารท�ากจิกรรมออนไซต์	100%	เลอืกเรยีนคณะสตัวแพทย์เพราะเคยเรยีนทีโ่รงเรยีนสาธติ

เกษตรฯ	ก�าแพงแสน	และเคยฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์ของที่นั่น	ท�าให้รู้สึกชอบคณะนี้	

	 ตัง้ใจจะเรยีนไปด้วยและท�ากจิกรรมด้วย	โดยสามารถแบ่งเวลาในการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	และอยากเรยีนเพือ่ศกึษา

ต่อในด้านที่สนใจ	

	 ให้คะแนนโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	4.80	(เสียงล�าโพงดังไปนิด)	ชอบกิจกรรม	kahoot	เพราะมีการร่วมกันคิดกับเพื่อนในกลุ่มและรู้สึกสนุก	

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมตื่นเต้นค่ะเพราะเช้ามากกลัวมาเข้างานไม่ทัน	หลังเข้าร่วมได้ความรู้และความสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้เจอเพื่อนต่างคณะ	กิจกรรม

สนุกไม่น่าเบื่อ	ได้ทราบข้อมูลต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย

	 ขอให้เพื่อน	ๆ	ได้	A	กันทุกตัว	มีความสุขกับกิจกรรมที่ได้เข้าและมีความสุขกับชีวิตในมหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์นิสิตพี่เลี้ยง

   นายโยธิน หงส์รัชดานนท์ ชื่อเล่น โย นิสิตชั้นปีที่ 3 

คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชานิติศาสตร์

	 การท�าหน้าที่นิสิตพี่เลี้ยงถือเป็นหน้าที่ที่มีความส�าคัญมาก	 ซึ่งผมได้ท�าหน้าที่นิสิตพี่เล้ียงเป็นคร้ังที่	 2	 ท�าให้ได้รู้จัก 

น้อง	ๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 รู้สึกดีมาก	ส�าหรับโครงการก้าวแรก	ฯ	 เป็นโครงการที่มีความทันสมัยมาก	ผมเองก็ยังรู้สึกตื่นเต้น	

และชอบกิจกรรมแด๊นซ์กระจุยเพราะสนุกดี

 ข้อเสนอแนะ :	ที่นั่งบนอาคารบางมุมจะมองไม่เห็นเวที	และขอปรับแอร์ให้มีความเย็นขึ้นอีก

   นางสาวเกศมล แก้วจ�านงค์  ชั้นปี 3 

คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

	 รูส้กึมีความสขุทีไ่ด้แนะน�าและดแูลน้อง	ๆ 	ku82	ค่ะ	รูส้กึมส่ีวนร่วมในกจิกรรมและสนกุสนานกบับรรยากาศในโครงการ 

ที่เข้าร่วม	และชื่นชอบกิจกรรมตอบค�าถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   นางสาวจิตษ์บุณก์  อิทธิปัญญานนท์ ชั้นปี 3  

คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการเงิน 

ท�าหน้าที่นิสิตพี่เลี้ยงเป็นครั้งแรก 

	 เหตผุลท่ีท�าหน้าทีน่สิติพีเ่ลีย้ง	เพราะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวทิยาลยั	เนือ่งจากการระบาดของโควิด19	ท�าให้ไม่มี

กิจกรรมแบบนี้มา	2	ปี	จึงสมัครเข้าร่วมค่ะ

	 รูส้กึตืน่เต้นกบัการได้มาเป็นนสิติพีเ่ลีย้ง	คดิว่าเราจะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้น้องเหน็	ต้องมคีวามรบัผดิชอบกบัหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายมา

	 รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีต่อนิสิตปี	 1	 ควรจัดขึ้นทุกปี	 เพราะเป็นกิจกรรมที่ท�าให้น้องได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น	

กจิกรรมมคีวามสนกุสนาน	แต่อยากให้เพิม่การดงึดดูมากกว่านีเ้พราะจากการเป็นพีเ่ลีย้งเหน็ว่าน้องไม่ได้รูส้กึสนใจตลอด

กิจกรรม	มีง่วง	และแอบกลับก่อนเสร็จกิจกรรมบ้าง

	 ส่วนตัวชอบกิจกรรมการแสดงของชมรมเป็นพิเศษ	 เพราะเป็นช่วงที่น้องให้ความสนใจมากกว่าช่วงอื่น	 การแสดงบนเวทีสามารถดึงดูดน้องได้ค่อนข้างมาก	

นิสิตพี่เลี้ยงก็ออกไปร่วมเต้นด้วยกัน	ถึงแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อน	อีกหนึ่งความประทับใจคือช่วงเปิดตัวอธิการบดี	CG	(คอมพิวเตอร์กราฟิก)	ที่ใช้ในงานมีความ

อลังการ	สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี	ทั้งน้องทั้งนิสิตพี่เลี้ยงก็รู้สึกว้าวกับช่วงนี้ค่อนข้างเยอะ

	 ส่วนตัวคิดว่าควรจัดอบรมนิสิตพี่เลี้ยงล่วงหน้าให้เร็วกว่านี้	ปีนี้นัดวันที่	20	กิจกรรมจัดวันที่	21-22	คิดว่าค่อนข้างกระชั้นชิดค่ะ	แล้วก็ควรเข้มงวดกับนิสิต

พี่เลี้ยงให้มากกว่านี้เพราะตอนจัดกิจกรรม	มีช่วงที่ค่อนข้างน่าเบื่อ	นิสิตพี่เลี้ยงบางคนไม่ได้นั่งอยู่กับน้อง	ๆ 	แต่ออกมานั่งเล่นมือถือข้างนอก	ประมาณว่าพี่เลี้ยง

ยังเป็นแบบนี้	น้องอาจท�าตามได้ค่ะ

	 อยากให้กิจกรรมมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ	น้อง	ๆ	ที่เข้าร่วมจะได้มีความรู้สึกอยากอยู่จนจบงาน	ไม่หนีกลับก่อนและอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูด

มากขึ้น	เพราะรุน่น้องท่ีคณะหลายคนไม่มาเข้าร่วมเพราะมองว่าไม่ใช่กจิกรรมบงัคับ	ไม่จ�าเป็น	การจัดงานในปีหน้าถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องมีความรูส้กึอยากเข้าร่วม

งานมากขึน้ค่ะ


