รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต
ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
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. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ปญญา เหลาอนันตธนา)
รองประธาน
๕. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ)
รองประธาน
๖. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร
กรรมการ
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร (นางอภิญญา พุมพวง แทน)
กรรมการ
๘. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๙. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
๑๐.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร
กรรมการ
๑๑.รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ แทน)
กรรมการ
๑๒.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม
กรรมการ
๑๓.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๔.รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
๑๕. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย
กรรมการ
๑๖.ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวขวัญตา ชางทอง)
กรรมการ
๑๗.รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
กรรมการ
๑๘.รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
๑๙.หัวหนางานธุรการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ณัฐพงศ สุโกมล)
2. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร
4. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
5. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร
6. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ
7. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๒

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุริยา แกวรอดฟา (กองกิจการนิสิต)
๒. นายมนัส นิลสวัสดิ์ (กองกิจการนิสิต)
๓. นายสําเริง เครื่องไธสง (กองกิจการนิสิต)
๔. นางคณิศร สัจจะธีระกุล (กองกิจการนิสิต)
๕. นางสาวกัญญาพร อินทวาส (กองกิจการนิสิต)
๖. นางสาวพูมิชาติ เอียดแกว (กองกิจการนิสิต)
๗. นางสาวศิริรัตน เอี่ยมประไพ (กองกิจการนิสิต)
๘. นายพงษทร ติสันเทียะ (กองกิจการนิสิต)
๙. นายอลงกรณ รักชาติ (กองกิจการนิสิต)
๑๐. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต
๑๑. ประธานสภาผูแทนนิสิต
๑๒. นางสาวณัฐนรี นิสงค (องคการบริหาร องคการนิสิต)
๑๓. นางสาวสุฑานน เปรมปรีดา (องคการบริหาร องคการนิสิต)
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบ 76 ป ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบ 76 ป ในวันเสารที่ 2
กุมภาพันธ 2562 ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย และหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองกิจการนิสิตไดรับ
มอบหมายให ดูแ ลเรื่ องการจั ดลํ า ดั บ วางพวงมาลา สําหรับ คณะหรือ หนว ยงานที่ ป ระสงค ว างพวงมาลาเวลา
07.00 น. สามารถวางพวงมาลาไดโดยไมตองลงทะเบียนรับบัตรคิว ชวงพิธีการในการวางพวงมาลามีลําดับการ
วางพวงมาลา ดังนี้
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- คณะครอบครัวของสามบูรพาจารย
- ชมรม มก. อาวุโส
- มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
- อธิการบดี/ผูบริหาร สถาบันคูสัญญาความรวมมือทางวิชาการจากตางประเทศ
- องคการบริหาร องคการนิสิต สภานิสิต องคการบริหาร องคการนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
- โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร
และกําหนดใหแตงกาย ดังนี้
- การแตงกายของผูบริหาร มก. เสื้อเบลเซอรทับเสื้อสีเขียว มก.

๓

- การแตงกายบุคลากร มก. เสื้อสีเขียว มก.
- การแตงกายบุคคลทั่วไป ชุดสุภาพสากล
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การจัดทําแบบสํารวจนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึก
ในพื้ นที่ จังหวัดภาคใต งานบริ การและสวัส ดิการ กองกิจการนิสิตไดรับมอบหมายใหจัดทําแบบสํ ารวจนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึก ในพื้นที่จังหวัดภาคใต เบื้องตนเปนการ
สํารวจจํานวนนิสิตที่ไดรับผลกระทบ เพื่อเสนอตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการ
พิจารณาหลักเกณฑการใหความชวยเหลือนิสิตที่ไดรับผลกระทบตอไป โดยแบบฟอรมสํารวจฯ อยูในระหวางการ
พิจารณาอนุมัติ จะดําเนินการเผยแพรใหคณะตางๆ ตอไป และกําหนดยื่นแบบสํารวจภายในวันที่ 31 มกราคม
2562
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
1.3.1 คณะอนุ กรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุ กรรมการฯ แจ งวา ในชว งนี้
ศูนยสงเสริมสุขภาวะนิสิตดูแลนิสิตพิเศษมีการจัดโครงการออกรานคาของนิสิตพิเศษ ในงานเกษตรแฟร ประจําป
2562 และในเดือนกุมภาพันธจะจัดโครงการเสวนา โดยเชิญวิทยากรคือ นางสาวณิชชารีย เปนเอกชนะศักดิ์ หรือ
นองธันย เด็กสาวที่ประสบอุบัติเหตุตกชานชาลารถไฟฟาที่สิงคโปร เพื่อสรางแรงบันดาลใจแกนิสิตตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และระมัดระวังการไลฟสดเพื่อสงเสริมการขายใหเปนไปอยางเหมาะสม
ในงานเกษตรแฟร
- งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดทําโครงการสื่อวินัยนิสิต ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
โดยเนนการรณรงคในเรื่องการแตงกายเครื่องแบบนิสิตที่ถูกตอง การรณรงคการขับขี่ปลอดภัย การสอทุจริตและ
การทุจริตในการสอบ รวมถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมพิ จารณาแลวเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงโปสเตอรการแตงกายเครื่องแบบนิสิ ตที่ถูกตอง
ใหชัดเจน เขาใจงาย และทันสมัยมากขึ้น
- งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตไดสํารวจถนนในมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยในการ
เพิ่มเติมยางลูกระนาดสําหรับลดความเร็วของการใชรถและทําทางมาลายบนพื้นถนนเปนสัญลักษณสําหรับใหนิสิต
ใชขามถนน ดังนี้
1) บริเวณถนนหนาโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตรขามไปทางเขาอาคารระพีสาคริก (ทํายาง
ลูกระนาดและทางมาลาย)
2) บริเวณ 4 แยก อาคารศูนยการเรียนรู 1 (ปรับปรุงยางลูกระนาดและทางมาลาย)
3) หนาอาคารศูนยเรียนรวม 1 ขามไปอาคารระพีสาคริก (ทําทางมาลาย)
4) บริเวณทางแยกแนวถนนตนสนฝงขามไปคณะสังคมศาสตร (ทํายางลูกระนาดและปรับปรุง
ทางมาลาย)
5) บริเวณหนาอาคาร 4 คณะสังคมศาสตร ขามไปยังปายรถเมล (ทําทางมาลาย)
6) บริเวณ 4 แยก คณะศึกษาศาสตร (ปรับปรุงยางลูกระนาดและทางมาลาย)
7) บริเวณ 4 แยก อาคารสารนิเทศ 50 ป (ปรับปรุงยางลูกระนาดและทางมาลาย)

๔

8) บริเวณ 3 แยกไปรษณียเกา (ทํายางลูกระนาดและทางมาลาย)
9) บริเวณถนนระหวางศูนยหนังสือขามไปธนาคารไทยพาณิชย (ทําทางมาลาย)
10) บริเวณ 3 แยก ทางเขาคณะเศรษฐศาสตร (ทํายางลูกระนาด)
11) บริเวณถนนหนา KU HOME ขามไปสํานักบริการคอมพิวเตอร กอนถึงทางแยกเขาสหกรณ
ออมทรัพย (ทําทางมาลาย)
12) บริเวณ 4 แยก แถวสนามตะกรอ และสนามอินทรีฯ (ปรับปรุงยางลูกระนาดใหสูงขึ้นเพราะ
รถยังใชความเร็วไดโดยไมลดความเร็ว)
13) บริเวณทางแยกเขาโรงอาหารกลาง 1 (ทํายางลูกระนาด)
14) บริเวณถนนหนา HAPPY PLACE CENTER ขางอาคารเทพศาสตรสถิตย (ทําทางมาลาย
และยางลูกระนาด)
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้มอบหมายใหงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตดําเนินการตอไป
1.3.3 คณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่องตางๆ ดังนี้
- ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องนิสิตที่มีความประพฤติดีเดน นิสิตที่มีผลงานดีเดน
ด า นกิ จ กรรมเสริ ม หลั กสู ต รและนิ สิ ตที่ มีผ ลงานดีเด น ดานความคิดสรา งสรรคและนวัตกรรม ประจํา ภาคต น
ปการศึกษา 2561 มีจํานวนนิสิต ดังนี้
1) นิสิตที่มีความประพฤติดีเดน จํานวน 57 คน
2) นิสิตที่มีผลงานดีเดนดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 32 คน
3) นิสิตที่มีผลงานดีเดนดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม จํานวน 105 คน
และมีการประกาศเพิ่มเติม ดังนี้
1) นิสิตที่มีความประพฤติดีเดน จํานวน 7 คน
2) นิสิตที่มีผลงานดีเดนดานกิจกรรมนอกหลักสูตร จํานวน 5 คน
- การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ขอให
คณะที่ประสงคจะสงรายชื่อนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 สงรายชื่อ
และขอมูลนิสิตมาที่งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันจันทรที่ 21 มกราคม 2562
ที่ประชุมรับทราบ
1.3.4 คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนิสิตสูสากล ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวา งานวินัย
และพัฒนาศักยภาพนิสิตไดเขารวมประชุมการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แนวทางการดําเนินงาน โดยเปดรับสมัครนิสิตเพื่อเขารวมโครงการจํานวน 40 คน โดยกลุมเปาหมายคือผูนํานิสิต
จํานวน 25 คน และนิสิตทั่วไป จํานวน 15 คน จะดําเนินโครงการในชวงปลายเดือนมีนาคม แบงการเดินทาง
เป น 2 ประเทศ 4 มหาวิ ทยาลั ย โดยนิ สิ ต เดิน ทางไปดว ยตนเอง และมีบุ คลากรกองกิจ การนิสิ ตกํากั บ ดูแ ล
ตลอดระยะเวลา 5 - 7 วัน และจะนัดหมายการประชุมเพื่อสรุปแนวทางการดําเนินงานตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งที่ 12/2561 โดยใหแกไข
ดังนี้
- “๙. รองคณบดี ฝ ายพั ฒ นานิ สิ ต คณะวิ ทยาศาสตร (ว าที่ ร อยตรี กฤษณะ อ ว มทอง)” แก ไขเป น
“๙. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร (วาที่รอยตรีกฤษณะ อวมทอง แทน)”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวา ขณะนี้
อยูในระหวางรวบรวมรางธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เพื่อดําเนินการสรุปผลการทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของทุกวิทยาเขตตอไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 การจัดงานเกษตรแฟร ประจําป 2562 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต แจงเรื่องตางๆ ดังนี้
- กิจกรรมเวทีการแสดง จัดขึ้นในระหวางวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2562 เวลาประมาณ
17.00 - 21.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล ตรงขามอาคารเทพศาสตรสถิตย
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและเห็ น สมควรให เพิ่ ม เติ มเวที การแสดงกิ จ กรรมและปรั บ เปลี่ ย นเวลาการแสดง
เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ
- รานคาจําหนายอาหารของสโมสรนิสิต 13 คณะ มีดังนี้
1) คณะบริหารธุรกิจ ชื่อรานบัสสะบัดครก (ลานจอดรถสหกรณรานคา)
2) คณะประมง ชื่อรานประมงซีฟูด (ลานกิจกรรมอาคารเทพศาสตรสถิตย)
3) คณะมนุษยศาสตร ชื่อราน Hum burger (หนาเรือนยูโด)
4) คณะสิ่งแวดลอม (หนาเรือนยูโด)
5) คณะเศรษฐศาสตร ชื่อรานอีครัวโนมิค (หนาคณะตึกใหม)
6) คณะวิทยาศาสตร ชื่อรานจิ้มจุมวิทยา (หนาคณะวิทยาศาสตร)
7) คณะสัตวแพทยศาสตร ชื่อราน รานอาหารนิสิตสัตวแพทย (ลานจอดรถขาง ศร.1)
8) คณะเกษตร ชื่อราน รานรวงขาว (ลานจอดรถของคณะตึกเกา)
9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ลานหนาคณะ)
10) คณะศึกษาศาสตร ไมไดจําหนายอาหาร แตรับจอดรถแทน
11) คณะวนศาสตร ชื่อรานวนศาสตรอินเดียนบาร (ลานจอดรถสํานักการกีฬา)
12) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ชื่อรานสบายปาก (สนามอินทรีย ฝงสนามวอลเลยบอล)
13) ชมรมคายอาสา ชื่อรานครัวคายฯ (สนามบาสเกตบอล)
- สรุปผลการรับสมัครรานคาโซนนิสิต ระหวางวันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 ณ หองประชุม 1
ชั้น 1 กองกิจการนิสิต มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จํานวนรานคาทั้งหมด 168 รานคา จัดสรร ดังนี้
1) ศูนยบมเพาะธุรกิจ
2 รานคา
2) คณะสิ่งแวดลอม
1 รานคา
3) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1 รานคา
4) คณะมนุษยศาสตร
2 รานคา
5) คณะบริหารธุรกิจ (ทางเขา)
3 รานคา

๖

6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
2 รานคา
7) หลักสูตรศาสตรแหงแผนดิน
1 รานคา
8) ศูนยสุขภาวะนิสิต
1 รานคา
9) จัดสรรใหแกองคกรกิจกรรมนิสิต และชุมนุม
155 รานคา
จํานวนผูไดรับสิทธิ์
1) กลุมองคกรกิจกรรมนิสิต
36 องคกร
2) กลุมชุมนุมนิสิต
100 องคกร
รวม
136 รานคา
คงเหลือรานคา
จํานวน
19 รานคา
ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหจัดสรรรานคาใหแกสโมสรนิสิ ต/องค กรกิ จกรรมนิสิต/ชุ มนุมนิสิ ต
ที่ตองการ และรานคาสวนที่เหลือจะจัดสรรใหแกชมรมที่ยังไมไดรับสิทธิ์/ชมรมที่ตองการรานคาเพิ่มเติมโดยวิธีการ
จับฉลากในวันจันทรที่ 21 มกราคม 2562
- กองกิจการนิสิตจัดโครงการกลุมเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ (กูเอง : KU-ENG) โดยมีนิสิต
อาสาสมัครเดินเทาชวยเก็บขยะ นําขยะมาคัดแยกตามพื้นที่ที่กําหนดจํานวน 7 จุด โดยจะแบงการเก็บขยะเปน
3 รอบ คือ 12.00 น. 16.00 น. และ 18.00 น. แตละรอบมีนิสิตถือปายรณรงคการทิ้งขยะ/ประชาสัมพันธ
เรื่องตางๆ 8 คน และนิสิตเก็บขยะ 12 คน
3.3 การจัดทําระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต จากการประชุมหารือการจัดทํารางระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต
และเสนอตอสํานักงานกฎหมายเพื่อพิจารณา สํานักงานกฎหมายมีขอเสนอ/แกไข ดังนี้
- ขอ 8.1 ใหใส ทรัพยสินของกองทุนใหชัดเจน และระบุวาใหแกนิสิต
- ขอ 9 แกไขเปน ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนานิสิต ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานกิจการนิสิตเปนประธานกรรมการ
2) คณบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 5 คนเปนกรรมการ
3) ผูชวยอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลดานกิจการนิสิต วิทยาเขตละ 1 คนเปนกรรมการ
4) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนกรรมการ
5) ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต เปนกรรมการ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งบุคลากรกองกิจการนิสิตเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได ใหคณะกรรมการตาม
(2) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปจนกวา จะไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม นอกจากพนตําแหนง
ตามวาระแลว กรรมการจะพนตําแหนงเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติการเปนคณะกรรมการของ
ประเภทนั้น (4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ (5) เปนบุคคลลมละลาย (6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนคนไรความสามารถในกรณี
กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ อธิการบดีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูผูซึ่งตนแทน เนื่องจากระเบียบนี้มีวัตถุประสงคบังคับใช
โดยทั่วไป
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- หมวดที่ 4 อัตราการเบิกจายเงินกองทุน ใหตัดออก เนื่องจากการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การทําบัญชีกองทุนตลอดจนคลอดจนการพิจารณาใชจายเงินของกองทุน และอัตราการจายเงินกองทุนพัฒนา
นิสิตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้จะนํารางระเบียบกองทุนพัฒนานิสิตหารือรวมกับสํานักงานกฎหมายตอไป
3.4 โครงการ 1 องค กร 1 กิ จกรรมบําเพ็ ญประโยชน องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีองคกร
กิจกรรมนิสิตบําเพ็ญประโยชนจํานวน 18 องคกร ซึ่งไดเสนอกิจกรรมทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ดังนี้
- เกษตรสะอาด โดยชมรมคนสรางปา
- ชมรมเห็ดขออาสา โดยชมรมเห็ด
- นิสิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย โดยชมรมผูนําเยาวชนตนแบบแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
ชมรมพัฒนาศักยภาพ
- บํารุงและพัฒนาฟุตบาทบริเวณรอบตึก 8 โดยชมรมรักษชางไทย
- เพื่อเพื่อนกุหลาบเหลือง โดยชมรมสาธารณสุขและชมรมธารความรูนนทรี
- นิสิตหอในอาสาบําเพ็ญประโยชน โดยชมรมชาวตึกชาวหอ
- ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน โดยชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน
- AI Society โดยสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชนขางเคียง โดยสโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร
- โครงการนิ สิ ต รุ น ใหม ใ ส ใ จภู มิ ทั ศ น โดยสโมสรนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร , คณะประมง,
คณะสิ่งแวดลอม, คณะเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
- ชมรมคายอาสาพัฒนา มก.
- คายวนศาสตรอาสา ครั้งที่ 2
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้มอบหมายใหองคการบริหาร องคการนิสิตจัดทํา การขออนุมัติโครงการพรอมแนบ
รายละเอียดโครงการเสนอมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตเปนการดวน
3.5 โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาองคกรกิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการสงเอกสาร
แลวจํานวน 44 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ที่ยังไมไดดําเนินการสงเอกสารสรุปโครงการมายัง
งานกิจกรรมนิสิตจํานวน 56 โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดวันเปดภาคการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2562 ในวันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562 จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 ดังนี้
- งานกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน กําหนดจัดงานในระหวางวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562
- พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2562 กําหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
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4.2 โครงการ KU Color run 2019 องคการบริห าร องคการนิสิตเสนอโครงการ KU Color run
2019 : Run for sea life เปนงานวิ่งซึ่งทางองคการบริหาร องคการนิสิต ขอความรวมมือชมรมในการจัดงาน
และนํารายไดหลังหักคาใชจายมอบใหกับมูลนิธิศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค รูปแบบ และกําหนดกลุมเปาหมาย
ของการจัดโครงการใหชัดเจนขึ้น
4.3 โครงการ “เทศกาลดนตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (Kasetsart Music Festival)” องคการ
บริหาร องคการนิสิตเสนอโครงการ “เทศกาลดนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart Music Festival)”
เป น การจั ด การประกวดคั ด เลื อ กผู เ ข า แข ง ขั น ความสามารถทางด า นดนตรี เ พื่ อ เป น ตั ว แทนของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรเขารวมการแสดง ในวันศุ กรที่ 29 มีน าคม 2562 โดยจะมีการเชิญวงดนตรีของ
มหาวิทยาลัยตางๆเขารวมแสดงในวันดังกลาว และมีการออกรานคาของนิสิต
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว และเห็ น สมควรให เ ปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการประกวด เกณฑ ก ารคั ด เลื อ ก
และเปดโอกาสใหชมรมที่มีความสามารถทางดานดนตรีเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สรุปภาพรวมโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน สภาผูแทนนิสิตแจงวาเมื่อวันที่ 5 - 9 มกราคม
2562 มีการจัดโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ผูแทนนิสิตจากทั้ง 6
ประเทศ มีขอสรุปรวมกันวาจะสรางสันติภาพและสิทธิมนุษยชนภายในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน
ระหวางนิสิตแตละสถาบัน และภายใน 3 เดือนหลังจากนี้แตละสถาบันจะกลับไปประชุมหารือความพรอมในการเปน
เจาภาพในปตอไป ซึ่งจะมีการจัดโครงการปละ 1 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ใหสภาผูแทนนิสิตสรุปคาใชจายโดยละเอียด นําเสนอกองกิจการนิสิต ภายใน
เดือนมกราคม และนําเขาที่ประชุมเพื่อเสนอรายละเอียดคาใชจายในการประชุมเดือนกุมภาพันธ
5.2 แจงเปลี่ยนวันประชุมกรรมการบริหารกิจการนิสิต เนื่องจากประธานติดภารกิจในวันพฤหัสบดี
จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต เปนวันศุกรที่ 2 ของทุกเดือน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3 การกําหนดการจัดการเลือกตั้งองคการบริหาร องคการนิสิต ปการศึกษา 2561 องคการบริหาร
องคการนิสิตแจงวา จะประกาศรับสมัครคณะกรรมการองคการบริหาร องคการนิสิต ในเดือนมกราคม 2562
และกําหนดการจัดการเลือกตั้งองคการบริหาร องคการนิสิตในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 นั ด หมายประชุ ม ครั้ ง ต อ ไป ในวั น ศุ ก ร ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ณ ห อ งประชุ ม 3 ชั้ น 5
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 13.30 น.
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นายวิชาญ วงษสังข
รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร
ผูจดรายงานการประชุม

