รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต
ครั้งที่ 12/2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ณ หองประชุม 3 ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
ผูมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ แทน)
ประธาน
๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ)
รองประธาน
๓. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช)
รองประธาน
๔. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ)
รองประธาน
๕. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร
กรรมการ
๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง
กรรมการ
๗. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร
กรรมการ
(นางสาวจรินธร เฮงบานแพว แทน)
๘. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร (นางอภิญญา พุมพวง แทน)
กรรมการ
๙. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร (วาที่รอยตรีกฤษณะ อวมทอง แทน)
กรรมการ
๑๐.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร
กรรมการ
๑๑.รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ แทน)
กรรมการ
๑๒.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม (นางสาวกอบกาญจน เผือกชอุม แทน)
กรรมการ
๑๓.รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
(นายเพทาย คําสวัสดิ์ แทน)
๑๔.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๕.รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
๑๖. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ (นางสาวจารุณี พิทยานิวิฎฐ แทน)
กรรมการ
๑๗.ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวขวัญตา ชางทอง)
กรรมการ
๑๘.รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
กรรมการ
(อ.กนกกาญจน เมฆอนันตธวัช แทน)
๑๙.รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
๒๐.หัวหนางานธุรการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ปญญา เหลาอนันตธนา)
2. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ณัฐพงศ สุโกมล)
3. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร
4. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร
5. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย
6. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๒

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูอํานวยการสํานักการกีฬา (นายนักรบ เทียนปญจะ แทน)
๒. นายสุริยา แกวรอดฟา (กองกิจการนิสิต)
๓. นายมนัส นิลสวัสดิ์ (กองกิจการนิสิต)
๔. นายสําเริง เครื่องไธสง (กองกิจการนิสิต)
๕. นางคณิศร สัจจะธีระกุล (กองกิจการนิสิต)
๖. นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย (กองกิจการนิสิต)
๗. นางสาวพูมิชาติ เอียดแกว (กองกิจการนิสิต)
๘. นางสาวศิริรัตน เอี่ยมประไพ (กองกิจการนิสิต)
๙. นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ (กองกิจการนิสิต)
๑๐. นายอลงกรณ รักชาติ (กองกิจการนิสิต)
๑๑. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 งานเกษตรแฟร ประจําป 2562 ผูช วยอธิการบดีฝ ายพัฒนาเชิงยุ ทธศาสตรและสื่อสารองคกร
แจงวางานเกษตรแฟร ประจําป 2562 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีเงื่อนไขการสงเสริม
การจัดการสิ่งแวดลอมรานคาของนิสิต ดังนี้
- ผูไดสิทธิ์ตองตกแตงรานคาใหสวยงามสอดคลองกับการจัดงานเกษตรแฟรตามคอนเซ็ปต Green/ใสใจ
สิ่งแวดลอม ออกแบบโดยประหยัดทรัพยากร ลดมลพิษ และลดการใชพลังงาน ตามแนวทาง Reduce Reuse
Recycle Upcycle
- ขอความรวมมืองดใชโฟม ใหใชภาชนะบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือบรรจุภัณฑที่ยอยสลาย
ได ทั้งนี้ควรใชบรรจุภัณฑใหนอยที่สุด
- ขอความร ว มมื อลดใช ถุง พลาสติกที่ ใชครั้ งเดีย วทิ้ง ในการบรรจุสิ น คาใหลูกค า อาจเลื อกใช ถุงผ า
ถุงกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติ หรืองดใหถุง (ยกเวนลูกคารองขอ)
- รานคาที่จําหนายเครื่องดื่ม จะตองติดปายระบุลดราคาใหลูกคา 2 บาท ในกรณีที่ลูกคานําแกวหรือ
ภาชนะมาใสเอง
- คัดแยกขยะแตละประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอาหารหรือขยะอินทรียที่ยอยสลายได และขยะอื่นๆ
ตามหลักการคัดแยก นําไปทิ้งในพื้นที่และตามเวลาที่กําหนด
- ลดการใชพลังงาน ควรใชหลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดพลังงาน
- รานคาที่จําหนายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ตองจัดการน้ําทิ้งจากรานดังตอไปนี้
ก) น้ําเปลา น้ํารอน และน้ําแข็ง มีการปรับใหน้ําดังกลาวมีอุณหภูมิเทาน้ําธรรมชาติ กอนระบายลง
พื้นดินที่ซึมน้ําไดดีหรือรดน้ําตนไมโดยไมทําใหเกิดความเสียหายตอตนไม
ข) เศษอาหาร น้ําที่ไมใชน้ําเปลา เชน ชา กาแฟ นม น้ําหวาน ใหทิ้งในถังแยกขยะประเภทเศษอาหาร

๓

ค) กรณีมีการลางจาน/ภาชนะ ใหทําการบําบัดน้ําเสียจากการลางเบื้องตน อาทิ ทําการติดตั้งถังดัก
ไขมันที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําลาง และทําการตักไขมันทิ้งในถังขยะเศษอาหารทุกวันหรือบอยกวาหากมี
ปริมาณไขมันมาก กอนระบายน้ําทิ้งผานถังดักลงระบบระบายน้ําในพื้นที่
ทั้ ง นี้ กองกิ จ การนิ สิ ต จะดํ า เนิ น โครงการกลุ ม เกษตรเพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มและธรรมชาติ (Kasetsart
University Environment and Natural Group) : KU-ENG โดยมีนิสิตอาสาสมัครเดินเทาชวยเก็บขยะ นําขยะ
มาคัดแยกตามพื้นที่ที่กําหนดจํานวน 7 จุด การแจกผาสําหรับหอของแบบญี่ปุน การแจกถุงผา ทั้งนี้ที่ประชุม
เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดการแลกคูปอง/เพิ่มสวนลด สําหรับผูที่นําภาชนะหรือถุงผามารวมงาน
- งานกิ จ กรรมนิ สิ ต กองกิ จ การนิ สิ ต ไดจั ดทํารา งระเบี ย บการควบคุม กํากับ ดู แลความเรีย บรอยใน
การดําเนินกิจกรรมนิสิตออกรานคา ในงานเกษตรแฟร ประจําป 2562 รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของ
ผูยื่นขอรับสิทธิ์ เงื่อนไขการยื่นใบสมัครออนไลน
ที่ประชุมพิจารณาแลว จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของคุณสมบัติของผูยื่นขอรับสิทธิ์ เงื่อนไข
การยื่นใบสมัครตอไป
1.2 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงกําหนดจัดงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ระหวางวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย ชมรมนาฏศิลป
จัดการแสดงรูปแบบใหมชุด ระบําดอกนนทรี มีนิสิตเขารวมโครงการจํานวน 18 คน
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ความคื บหนาการจัดทําระเบียบกองทุ นพัฒนานิสิ ต ผูอํานวยการกองกิจการนิสิ ตแจงวาร างระเบียบ
กองทุนพัฒนานิสิต อยูในระหวางเสนอสํานักงานกฎหมายตรวจสอบ ซึ่งสํานักงานกฎหมายจะตั้งขอสังเกตในบทประกาศ
และสงกลับกองกิจการนิสิตพิจารณาตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การลงนามความรวมมือระหวาง กยศ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส งานบริ การและสวั ส ดิ การ กองกิจ การนิสิต แจงวา กองทุน เงิน ใหกูยืมเพื่อการศึกษาและ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีกําหนดจัดทําโครงการนํารองการใชระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทาง
ดิจิตอลของนิสิตที่ขอใชเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา โดยไดทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
1.5.1 คณะอนุ กรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุ กรรมการฯ แจ งวา ในชว งนี้
ศูนยสงเสริมสุขภาวะนิสิตดูแลนิสิตพิเศษในดานการสอบ และอยูในระหวางการสอบถามการจัดตั้งศูนยสงเสริม
สุขภาวะนิสิตในวิทยาเขตตางๆ โดยไดทําหนังสือสอบถามวิทยาเขตเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.5.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
- ขณะนี้อยูในระหวางการสอบ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตไดทําการรณรงคการไมทุจริต
การสอบอยางตอเนื่อง รวมถึงการรณรงคการขับขี่ปลอดภัย ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตขอใหที่ประชุมพิจารณา
ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันใหเกิดการรณรงคการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งกองกิจการนิสิต ขณะนี้ไดจัดทําโปสเตอร
รณรงคตามเอกสารประกอบการประชุมแลว
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ที่ประชุมพิจารณาแลวจะนําเสนอมหาวิทยาลัย ในการรณรงคเรื่องดังกลาว รวมถึงเสนอแนะให
รณรงคในเรื่องที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต
2) มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
3) ไมอยูในภาวะมึนเมาหรือมีสารเสพติดในรางกายขณะขับขี่รถจักรยานยนต
4) ขับขี่รถจักรยานยนตตามปายบังคับจราจร
5) ขับขี่รถจักรยานยนตตามเสนทางการเดินรถ
6) ไมขับขี่รถยอนศรและไมขับขี่ในชอง Bike Lane
7) ไมใชเครื่องมือสื่อสารระหวางขับขี่
8) ไมจอดในที่หามจอด
9) สํารวจและทําทางมาลายใหชัดเจน
10) เพิ่มลูกระนาดใกลทางขาม
ทั้งนี้มอบหมายใหงานวินัยและพัฒนานิสิตดําเนินการตอไป
1.5.3 คณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ แจงวาตามที่ไดขอใหคณะเสนอรายชื่อนิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทานนั้น
คณะกรรมการฯ กําหนดพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน รอบที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่
13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ซึ่งบางคณะยังไมไดสงรายชื่อมา กองกิจการนิสิตจะแจงใหคณะกําหนดสง
รายชื่ออีกครั้งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งที่ 11/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคื บหนา การทบทวนธรรมนูญ นิสิตมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
แจงวา สภาผูแทนนิสิตแตละวิทยาเขตไดพิจารณารางธรรมนู ญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรียบรอยแล ว
ซึ่งงานกิจกรรมนิสิตจะสรุปภาพรวมการประชุมเสนอผูบริหารทราบและกําหนดนัดหมายประชุมคณะกรรมการ
อีกครั้งเพื่อสรุปผลการทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของทุกวิทยาเขต ในวันพฤหัสบดีที่ 3
มกราคม 2562
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน หนวยพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล กองกิจการนิสิตแจงวา
ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยตางประเทศตอบกลับมา 2 สถาบัน จากทั้งหมด 40 สถาบัน และอยูระหวางติดตามผลการ
ตอบรับของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 12 สถาบัน
ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจากเดิม ซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมชมเอเชีย
ที ค เดอะริ เ วอร ฟร อนท เป น ให นิ สิ ต ต า งชาติ ส วมชุ ด ไทยร ว มงานอุ น ไอรั ก คลายความหนาว สายน้ํ า แห ง
รัตนโกสินทร ในวันจันทรที่ 7 มกราคม 2562
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3.3 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาไดคัดเลือก
นิสิตเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติมีจํานวน 12 คน โดยเปนนิสิตจากชมรมนาฏศิลปไทย 5
คน ชมรมดนตรีไทย 1 คน ชมรมนิสิตอีสาน 1 คน ชมรมวงดนตรีลูกทุงรวมดาวกระจุย 2 คน ชมรมดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 คน ชมรมมวยวิทยาเขตกําแพงแสน 2 คน
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 โครงการ 1 องค กร 1 กิ จกรรมบําเพ็ ญประโยชน องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีองคกร
กิจกรรมนิสิตบําเพ็ญประโยชนจํานวน 16 องคกร ซึ่งไดเสนอกิจกรรมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ดังนี้
- เกษตรสะอาด โดยชมรมคนสรางปา
- ชมรมเห็ดขออาสา โดยชมรมเห็ด
- นิสิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย โดยชมรมผูนําเยาวชนตนแบบแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและชมรม
พัฒนาศักยภาพ
- บํารุงและพัฒนาฟุตบาทบริเวณรอบตึก 8 โดยชมรมรักษชางไทย
- เพื่อเพื่อนกุหลาบเหลือง โดยชมรมสาธารณสุขและชมรมธารความรูนนทรี
- นิสิตหอในอาสาบําเพ็ญประโยชน โดยชมรมชาวตึกชาวหอ
- ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน โดยชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน
- AI Society โดยสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ควบคุ มและป องกั น โรคพิ ษสุ นั ขบ าภายในเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและชุ มชนข างเคี ย ง โดยสโมสรนิ สิ ต
คณะสัตวแพทยศาสตร
- โครงการนิสิตรุนใหมใสใจภูมิทัศน โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร, คณะประมง, คณะสิ่งแวดลอม,
คณะเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอแนะใหดําเนินกิจกรรมที่คลายคลึงกันในวันเดียวกัน และบางกิจกรรม
ควรประสานงานกับกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รวมถึงมอบหมายใหองคการบริหาร องคการนิสิตจัดทํา
การขออนุมัติโครงการพรอมแนบรายละเอียดโครงการเสนอมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
3.5 โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาองคกรกิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการสงเอกสาร
แลวจํานวน 28 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ที่ยังไมไดดําเนินการสงเอกสารสรุปโครงการมายัง
งานกิจกรรมนิสิตจํานวน 72 โครงการ กองกิจการนิสิต องคการบริหาร องคการนิสิต 3 โครงการ สภาผูแทนนิสิต 2
โครงการ สโมสรนิสิตคณะเกษตร 1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร 1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร
1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร 1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร 11 โครงการ สโมสรนิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 โครงการ สโมสรนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ 1 โครงการ ชมรม
ตางๆจํานวน 22 โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
3.6 โครงการนวัตกรรมนิสิต ประธานแจงเรื่องตางๆ ดังนี้
1) ขอประชาสัมพันธใหคณะมาใชบริการ TRUE LAB อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ซึ่งเปนพื้นที่ในการจัด
ประชุมหรืออบรม
2) การจั ดอบรมโครงการ TEXT START UP ระยะสั้ น ให แก นิ สิ ต โดยมี กํ าหนดจั ดทําในช ว งงาน
เกษตรแฟร
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3) ธนาคารออมสินกําหนดจัดโครงการประกวดไอเดียทําคลิปวิดีโอระดับมหาวิทยาลัย โดยระยะเวลา
จัดโครงการ 1 ป ซึ่งจะเริ่มโครงการตนป 2562 และมีเงินรางวัลรางวัลที่ 1 เปนทุนการศึกษา 10,000 บาท ทั้งนี้
มอบหมายกองกิจการนิสิตแตงตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก Project Clip VDO ตอไป
4) นิสิตที่มีแนวคิดจัดโครงการนวัตกรรมโดยใหนิสิตแสดงผลงานในชวงปลายภาคการศึกษาตอไป
5) Start up Eco Build เลื่อนจัดไปในภาคการศึกษาตอไป โดยจะมีการนัดคุยกับผูบริหารอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 สรุปรายงานโครงการลอยกระทง ประจําป 2561 องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวาเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2561 มีผูเขารวมงานลอยกระทงจํานวน 6,000 คน กระทงที่นับไดทั้งหมด 5,500 ใบ โดยรอยละ 25 เปน
กระทงขนมปง ขอเสนอแนะคือ จํานวนถังขยะมีนอย สรุปคาใชจาย รายรับ 653,100 บาท รายจาย 638,240 บาท
คงเหลือ 14,860 บาท
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ใหนโยบายในการจัดโครงการครั้งตอไปวา ใหนิสิตคํานึงถึงความประหยัดและ
ความพอเพียง ในดานการจัดงานและการประกวดนางนพมาศ ทั้งนี้ใหองคการบริหาร องคการนิสิตสรุปคาใชจาย
และสงเอกสาร กนส.2 ภายในเดือนมกราคม
4.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการเฟรชชี่เดย & เฟรชชี่ไนท 2018 ประธานแจงวาไดใหองคการ
บริหาร องคการนิสิตชี้แจงการประกวดทูตกิจกรรมในการจัดงานฯ ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับงบประมาณจํานวน
750,000 บาท และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ที่ประชุมไดมอบนโยบายเปนแนวทางการดําเนินการในครั้งตอไป
ดังนี้
- การใชงบประมาณใหคุมคาตอวัตถุประสงคของการจัดโครงการ
- การวางแผนการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานใน
สวนของการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในโครงการตางๆที่ผานมาใหดียิ่งขึ้น
- รวบรวมใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบสําคัญรับเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใชจายที่โครงการไดรับจัดสรร
เสนอตอฝายกิจกรรมนิสิต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นโครงการ
- สําหรับการวางแผนการจัดกิจกรรมในปการศึกษาตอไป ขอใหแตละองคกรกิจกรรมนิสิตพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตเพื่อขอ
อนุมัติกอนดําเนินการจัดโครงการ
ทั้งนี้กําหนดใหองคการบริหาร องคการนิสิตดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการเฟรชชี่เดย &
เฟรชชี่ไนท 2018 และโครงการอื่นๆที่ดําเนินการในภาคตนของปการศึกษา 2561 เสนอตองานกิจกรรมนิสิต
ภายในวันจันทรที่ 7 มกราคม 2562
4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ประธานแจงวา จะมีการประชุมหารือกับกองวิเทศสัมพันธ
ในการเลือกมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่มีความรวมมือกัน และวางแผนการดําเนินโครงการรวมกัน เพื่อกําหนด
รูปแบบกิจกรรมที่ใหนิสิตที่เขารวมโครงการไดฝกฝนทักษะการเรียนรูและชวยเหลือตนเอง และสอดคลองตาม
วัตถุประสงค
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ม อบหมายให ง านวิ นั ย และพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต นั ด หมายประชุ ม หารื อ
คณะกรรมการฯ ตอไป
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4.4 เนื่องจากปจจุบันพบขาวปญหานิสิตมีการฆาตัวตายเกิดขึ้นบอยครั้ง เนื่องจากความเครียดและ
ภาพสื่อที่ไดรับ จึงเห็นสมควรใหเพิ่มการประชาสัมพันธศูนยสงเสริมสุขภาวะนิสิตเพื่อใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
ความชวยเหลือแกนิสิต
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 นั ดหมายประชุ มครั้ งต อไป ในวัน พฤหัส บดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห องประชุ ม 3 ชั้ น 5
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 09.30 น.
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นายวิชาญ วงษสังข
รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร
ผูจดรายงานการประชุม

