รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสติ วิทยาเขตบางเขน
ครั้งที่ 9 / ๒๕๕6
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก.
......................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ/ตําแหน่ง
1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นายปัสสี ประสมสินธ์)
กรรมการ
3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา)
กรรมการ
4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นางสาวกรกฎา นักคิ้ม)
กรรมการ
5 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นายเสรี กุญแจนาค)
กรรมการ
6 คณบดี คณะสิง่ แวดล้อม (นางศรัณย์ธร ยิ้มศรี แทน)
กรรมการ
7 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ (นายราชันย์ ศรชัย)
กรรมการ
8 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์ (นายปิยพงษ์ ทองดีนอก)
กรรมการ
9 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายปวเรศ ชมเดช)
กรรมการ
10 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ (นท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง)
กรรมการ
11 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
(นางสินีนาถ จริยโชติเลิศ)
12 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (นายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์)
กรรมการ
13 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ์ แทน)
กรรมการ
14 ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (นางสาวเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล)
กรรมการ
15 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (นายวุฒินันท์ รักษาจิตร์)
กรรมการ
16 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี (นางวรพร อร่ามรักษ์)
กรรมการ
17 ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ (นายกฤษณะ ปานแตง แทน)
กรรมการ
18 ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (นายสืบ ชัยยะ แทน)
กรรมการ
19 ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ (นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)
กรรมการ
20 ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา (นายยงยุทธ ตันสาลี แทน)
กรรมการ
21 ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาววรัชยา ไชยโคตร)
กรรมการ
22 ผู้แทนวิทยาลัยการชลประทาน (นายสมยศ พูลธนะสาร)
กรรมการ
23 นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต (นายรชฏ บรรจงแต้ม)
กรรมการ
24 ประธานสภาผู้แทนนิสิต (นายทรงพล ตรีสกุลวัฒนา)
กรรมการ
25 ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายประหยัด สุตเศวต)
กรรมการและเลขานุการ
26 ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายจิรวัฒน์ วีรังกร)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นางขวัญใจ ชูกิจคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28 ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นางสาวกุสุมา สายสนิท)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29 นางสาวธาริณี สุขจิตต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31 นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นายอนุชัย รามวรังกูร)
2 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นางสาวสุจิณณา กรรณสูต)

ติดราชการ
ติดราชการ

๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะประมง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน (นางขวัญใจ ชูกิจคุณ)
2 หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต (นายวิชาญ วงษ์สังข์)
3 หัวหน้างานหอพัก (นายสุริยา แก้วรอดฟ้า)
4 หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ (นางคณิศร สัจจะธีระกุล)
5 นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์ (กองกิจการนิสิต)
6 นายธวัชชัย เปาทุ้ย (วิทยาลัยการชลประทาน)
7 นางสาววชิรา เทพจันทร์ (องค์การบริหาร องค์การนิสิต)
8 นายสิรินพงศ์ กลิ่นสวาทหอม (สภาผูแ้ ทนนิสิต)
เริ่มการประชุมเวลา 09:3๐ น.
ก่อนเริ่มการประชุมประธานฯ ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ
ประจําเดือน สิงหาคม 2556 ให้แก่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ (นายวุฒินันท์ รักษาจิตร์) และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
เรื่องทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
ประธานมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายจิรวัฒน์ วีรังกร) รายงานให้ที่ประชุมทราบผล
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ในส่วนขององค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิ ต (นายจิร วั ฒน์ วีรังกร) รายงานให้ ที่ประชุม ทราบว่ าผลการประเมิน
คุณภาพ องค์ประกอบที่ 3 เรื่อง กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ รั บ คะแนน 5 คะแนนเต็ ม อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก โดยคณะกรรมการตรวจประเมิ น ได้ พิ จ ารณาว่ า จุ ด แข็ ง ของ
มหาวิทยาลัย คือ การกําหนดให้นิสิตต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 15 กิจกรรม 100 หน่วยชั่วโมง และ
ในส่วนของข้อควรปรับปรุงคณะกรรมการตรวจประเมินไม่มีข้อเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕6
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/๒๕๕6 เมื่ อ วั น ที่
8 สิงหาคม ๒๕๕6
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเก็บเงินค่าสมาชิกธรรมเนียมบํารุงสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายประหยัด สุตเศวต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและการบริหารเงิน
ค่าธรรมเนียมบํารุงสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
3.2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตตึกพักหอพัก
ประธานคณะทํางานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตตึกพักหอพัก (นายปัสสี ประสมสินธ์) แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าได้นัดหมายคณะทํางานประชุมวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบความ
คืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อกําหนดนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 เรื่อง “คู่มือการบริหารกิจการนิสิต”
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายจิรวัฒน์ วีรังกร) นําเสนอคู่มือการบริหารงานกิจการนิสิต ซึ่งได้
รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานและการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการนิสิต โดยข้อมูลในคู่มือจะแบ่ง
ออกเป็ น 13 ตอน (รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม ) ซึ่ง สามารถศึ ก ษาข้อ มู ล อย่ า งละเอี ย ดได้ ที่
http : //nisit.kasetsart.org
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ตอนที่ 12 เรื่อง เอกสาร
สรุปผลการสัมมนา/รายงานการประชุมด้านกิจการนิสิต ควรนําออกมาอยู่นอกคู่มือหรือจัดให้อยู่ในภาคผนวก
ประธานมอบหมายคณะทํางานพิจารณาดําเนินการปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอต่อไป
5.2 สรุปผลงานประจําปีการศึกษา 2555 และขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณดําเนินกิจกรรมนิสิต
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ (นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ) รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลงานประจําปีการศึกษา 2555 และนําเสนอขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานกิจกรรมนิสิตด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2) ดังนี้
5.2.1 ปีการศึกษา 2555 คณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ จํานวน 8 ผลงาน โดยในส่วนของผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้แก่ กิจกรรม “สัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท” ของ
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกิจกรรม “ค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 14” ของสโมสรนิสิตคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรม
คุณภาพ ของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และได้รับรางวัลจากการส่งผลงานไปประกวดภายนอกมหาวิทยาลัย
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณต่อไป
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มอบหมายกองกิ จการนิ สิ ตรายงานผลงานกิ จกรรมของทั้ ง 2 สโมสรนิ สิ ต
ให้มหาวิทยาลัยทราบพร้อมทั้งเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาประกาศเกียรติคุณและพิจารณาให้นิสิตผู้จัดทําโครงการ
เป็นนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ต่อไป
5.2.2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 คณะอนุ ก รรมการประสานงานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพได้ กํ า หนดแผน
ดําเนินงานการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต จํานวน 3 โครงการ ซึ่งมีงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 370,000
บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนดําเนินงานตามเสนอโดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการประเมิน
ความรู้ของนิสิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมทั้งมีมติมอบหมายกองกิจการนิสิต
ดําเนินการนําเสนอแผนการดําเนินงานต่อกองแผนงานเพื่อพิจารณาปรับแผนงบประมาณต่อไป

๔
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายประหยัด สุตเศวต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าการดําเนินงาน
ในปีต่อ ๆ ไป กองกิจการนิสิตจะดําเนินการจัดทําหนังสือถึงคณะอนุกรรมการทุกชุดให้นําเสนอแผนการดําเนินงาน
ตลอดทั้งปี เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจการนิสติ และหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตบางเขน
6.๑ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนิ สิ ต ด้ า นบํ า เพ็ ญ
ประโยชน์และพัฒนาจิตอาสา
ไม่มี
6.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม (นายปัสสี ประสมสินธ์) รายงานให้
ที่ประชุมทราบว่าโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธี
พิเศษ ปีการศึกษา 2557 ขณะนี้ได้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
6.3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเด่นและผู้แทนนิสิตเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเด่นและผู้แทนนิสิตเข้ารับรางวัลพระราชทาน (นายปวเรศ
ชมเดช) รายงานให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.3.1 คณะอนุ ก รรมการฯ ได้จั ด ทํา หนั งสื อ ถึ งทุ ก คณะเพื่อ ขอให้ ค ณะพิ จ ารณาเสนอชื่ อ นิสิ ต ที่ มี
กิจกรรมดีเด่น ในปีการศึกษา 2556 ภาคต้น ตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553
เรียบร้อยแล้ว โดยกําหนดให้คณะส่งข้อมูลนิสิตภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อคณะอนุกรรมการฯ จะได้
ดําเนินการพิจารณาต่อไป
6.3.2 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาประกาศให้ ประธานสภาผู้แทน
นิสิต นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต และนายกสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ให้ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเกณฑ์พิจารณานิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้
พิจารณาจัดทําประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สําหรับนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถดําเนินการขอ
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
6.4 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ค่านิยม และบุคลิกภาพ
ที่ดีของนิสิต
เลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ค่านิยม และบุคลิกภาพที่ดีของนิสิต (นายวิชาญ วงษ์สังข์)
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทํา “โครงการสร้างเครือข่ายแกนนํานิสิตเคยู เพื่อ เคยู” ในระหว่าง
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ ค่ายหัตวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ตัวแทนนิสิตคณะละ 5
คน วัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสํานึกการแต่งกายนิสิตให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
สร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนํานิสิตต้านยาเสพติด ซึ่งการดําเนิน
โครงการในครั้งนี้ได้รวบรวมแกนนํานิสิตต้านยาเสพติดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํานวน 22 คน และได้เสนอให้
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้
- เสนอให้มีการตรวจสิ่งเสพติดในคณะ สโมสรนิสิต และองค์กรนิสิตต่าง ๆ
- เสนอให้มีการจัดอบรม เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มากขึ้น
- เสนอให้มีการจัดทําโครงการสร้างเครือข่ายแกนนํานิสิตเคยู เพื่อ เคยู อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จะดําเนินการประชุมร่วมกับนิสิตแกนนําเพื่อพิจารณาวางแนวทางในการดําเนินการต่อไป

๕
6.5 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพ
ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพ (นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ) รายงาน
ให้ที่ประชุมทราบว่าคณะอนุกรรมการฯ มีแนวทางว่าจะดําเนินการขยายการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนิสิตไปสู่
วิทยาเขตต่าง ๆ
6.6 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา
ไม่มี
6.7 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต
ไม่มี
6.8 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการและ
พัฒนาสมรรถนะนิสิต
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการและพัฒนาสมรรถนะนิสิต (นายปัญญา
เหล่าอนันต์ธนา) รายงานให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.8.1 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานวิชาการเสวนา
เกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเกษตรนานาชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะดําเนินการหา
แนวทางเชิญชวนนิสิตให้เข่าร่วมโครงการดังกล่าว
6.8.2 มูลนิธิพุทธเกษตรจะจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี “สมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจัดทําโครงการ
6.8.3 การจัดสรรพื้นที่ให้แก่ร้านค้านิสิตและพื้นที่ในการแสดงผลงานทางวิชาการในงานเกษตรแฟร์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
6.9 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการมีงานทําและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการมี งานทําและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ (นางขวัญใจ ชูกิจ คุณ )
รายงานให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.9.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทําให้แก่
นิสิต สําหรับปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตบางเขนมีกําหนดจัดในช่วงเดือนธันวาคม 2556 โดยคณะอนุกรรมการฯ
จะดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้งรายละเอียดให้คณะทราบต่อไป
6.9.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์จัดโครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2557 ณ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
6.10 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา) รายงานให้ที่
ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.10.1 คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณาขั้นตอนและแบบฟอร์มในการจัดทํา
โครงการสําหรับนิสิตที่มีความประสงค์จะรวมกลุ่มเพื่อจัดทําโครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้นัดหมายประชุม
ร่วมกับองค์กรนิสิตต่าง ๆ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ซึ่งจะรายงานผลการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบต่อไป
6.10.2 โปรแกรมบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ถูกพัฒนาให้สามารถบันทึกแยกชั่วโมง
กิจกรรมเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทํางาน สามารถบันทึกข้อมูลภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถบันทึกแยกเป็น
ประเภทกิจกรรมได้

๖
6.11 รับทราบกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา ของสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นายยงยุทธ ตันสาลี ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักการกีฬา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเดือนสิงหาคม
2556 มีกิจกรรมนิสิตด้านกีฬาจํานวน 1 รายการ ได้แก่ การเข้าร่วมการแข่งขันของนายชินวัตร ธรรมนิยม นักกีฬา
ชมรมดาบสากล แข่งขันรายการ All Star Fencing Championship 2013 โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3)
6.12 รับทราบผลการดําเนินงานของสภาผู้แทนนิสิต
สภาผู้แทนนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.12.1 เรื่องที่สภาผู้แทนนิสิตเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการ
- อาคารฝึกซ้อมกีฬาของชมรมยูโด – ไอคิโด พื้นสนามไม้ ผุพั งและเสนอมหาวิทยาลั ย
พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในอาคาร สภาผู้แทนนิสิตได้แจ้งสํานักการกีฬา
พิจารณาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ
- สนามบาสเกตบอลบริเวณข้างอาคารฝึกซ้อมยูโด – ไอคิโด เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรับปรุงแป้นบาสเกตบอล และขอให้ขยายเวลาในการปิด-เปิดไฟบริเวณดังกล่าว สภาผู้แทนนิสิตได้แจ้งสํานักการ
กีฬาพิจารณาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ
- ประตูเล็กบริเวณหลังอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้มีการ
เปิดใช้ต่อไป โดยการทําเป็นบันไดข้ามแนวป้องกันน้ําท่วม มหาวิทยาลัยรับพิจารณาตามเสนอซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
- สภาผู้ แ ทนนิ สิ ต ได้ ดํ า เนิ น การเสนอแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ การเพิ่ ม แสงสว่ า ง การติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด และการดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นต่ า ง ๆ ต่ อ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
- กรณีโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สภา
ผู้แทนนิสิตได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิตว่าโครงการดังกล่าวถูกระงับ และมีความประสงค์จะเสนอมหาวิทยาลัยให้มี
การดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไป สภาผู้แทนนิสิตจึงพิจารณาจะดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- การดําเนินการขอให้สํานักหอสมุดพิจารณาปรับเวลาการ เปิด-ปิด สํานักหอสมุดให้เอื้อ
ต่อการใช้บริการของนิสิตนานาชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสํานักหอสมุด
6.12.2 ขณะนี้สภาผู้แทนนิสิตอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแผนการคมนาคมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ถ้าดําเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วจะนําเสนอแผนเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
6.12.3 วันที่ ๕ กันยายน 2556 สภาผู้แทนนิสิตได้ดําเนินการตรวจประเมินองค์กรกิจกรรมนิสิต
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ชมรม และสโมสรนิสิต วิทยาเขต
บางเขน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีกลุ่มและชมรมได้รับการตรวจประเมินแล้วประมาณ ๓๐ องค์กร และสําหรับองค์กรที่ยัง
ไม่ได้รับการตรวจประเมินสภาผู้แทนนิสิตจะดําเนินการนัดหมายเพื่อทําการตรวจประเมินต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ และได้มอบหมายสภาผู้แทนนิสิตนําเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการในที่ประชุมกองกิจการนิสิต (ทุกวันอังคาร) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินการต่อไป
6.13 รับทราบผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร องค์การนิสิต
องค์การบริหาร องค์การนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสนเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดังนี้
ประเภทสโมสรนิสิต
- รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ

