รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต
ครั้งที่ 2/2562
วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุม 3 ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
ผูมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
ประธาน
๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ)
รองประธาน
๓. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช)
รองประธาน
๔. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ปญญา เหลาอนันตธนา)
รองประธาน
๕. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ณัฐพงศ สุโกมล)
รองประธาน
๖. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ)
รองประธาน
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง
กรรมการ
๘. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร (อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ แทน)
กรรมการ
๙. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร
กรรมการ
๑๐.รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๑. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
๑๒.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร
กรรมการ
๑๓.รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
๑๔. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม (นางสาวกอบกาญจน เผือกชอุม แทน)
กรรมการ
๑๕. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
๑๖.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร (นายศิวัฒ ฉายสุวรรณ แทน)
กรรมการ
๑๘.รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
๑๙. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ (นายฐิติศักดิ์ แซเตีย แทน)
กรรมการ
๒๐.ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวขวัญตา ชางทอง)
กรรมการ
๒๑.รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
กรรมการ
(อ.กนกกาญจน เมฆอนันตธวัช แทน)
๒๒.ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
๒๓.หัวหนางานธุรการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร
2. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย
3. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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ผูเขารวมประชุม
๑. นายจิตตินันต ใจสุทธิ์ (มูลนิธิรากแกว)
๒. นางสาวปาริฉัตร เลาเลิศ (มูลนิธิรากแกว)
๓. ผูอํานวยการสํานักการกีฬา (นายโกศล บุญมี แทน)
๔. นายสุริยา แกวรอดฟา (กองกิจการนิสิต)
๕. นายมนัส นิลสวัสดิ์ (กองกิจการนิสิต)
๖. นายสําเริง เครื่องไธสง (กองกิจการนิสิต)
๗. นางคณิศร สัจจะธีระกุล (กองกิจการนิสิต)
๘. นางสาวนลินทิพย พิมพประสิทธิ์ (กองกิจการนิสิต)
๙. นางสาวพูมิชาติ เอียดแกว (กองกิจการนิสิต)
๑๐. นางสาวศิริรัตน เอี่ยมประไพ (กองกิจการนิสิต)
๑๑. นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ (กองกิจการนิสิต)
๑๒. นางสาวลดาวัลย วชิรเมฆากุล (กองกิจการนิสิต)
๑๓. นายอลงกรณ รักชาติ (กองกิจการนิสิต)
๑๔. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต
๑๕. ประธานสภาผูแทนนิสิต
๑๖. นายพสกร เรืองแสงรอบ (องคการบริหาร องคการนิสิต)
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 นโยบายดานกิจการนิสิตจากอธิการบดี ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวาจากการหารือระหวาง
อธิการบดี คณะผูบริหารฝายกิจการนิสิต และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต มีนโยบายตางๆ ดังนี้
- การสรางใหนิสิตมี Digital Mindset ใชระบบดิจิตอลใหมากขึ้น ลดการใชกระดาษ
- การสรางนิสิตใหมี Global Mindset มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอม
- การบูรณาการรูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิต เนนใหนิสิตและหนวยงานตางๆ จัดกิจกรรมรวมกัน
- การเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนกับกิจกรรมนิสิต สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
- ภาพรวมฐานขอมูลกิจการนิสิต เก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมของนิสิตจากคณะตางๆ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส ระหวาง
วัน ที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ อุบ ลราชธานี จังหวัดอุบ ลราชธานี สํานักการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงวามีการจัดการแขงขันทั้งหมด 34 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มีสถาบันเขา
รวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน 104 สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขารวมการแขงขันทั้งหมด 33 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ไดรับเหรียญ
รางวัลเปนอันดับที่ 6 ไดรับเหรียญรางวัลทั้งหมด 103 เหรียญ แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้
- เหรียญทองจํานวน 19 เหรียญ
- เหรียญเงินจํานวน 34 เหรียญ
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- เหรียญทองแดงจํานวน 50 เหรียญ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหคณะตางๆ สนับสนุนและชวยเหลือนักกีฬาของแตละคณะ เพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจใหแกนักกีฬาตอไป
1.3 งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ ครั้งที่ 28 งานแนะแนวและจัดหางาน
กองกิจการนิสิต แจงวางานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ ครั้งที่ 28 กําหนดจัดในระหวาง
วันที่ 27-28 มี นาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ เพ็ ญศิริ โดยบริ ษัทดีเ ค ทู พลัส จํากัด และอยูในระหวาง
การพิจารณาบริษัทที่จะมารวมจัดแสดงในงานดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การประชาสั ม พั น ธ ผ า นจอ LED ของกองกิ จ การนิ สิ ต ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนิ สิ ต
(อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช) แจงวาคณะที่มีขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนิสิต ผลงานของนิสิตที่สง
เขาประกวดรางวัล ตลอดจนขอมูลขาวสารสําหรับนิสิต สามารถสงมาที่หนวยประชาสัมพันธและสารสนเทศ กอง
กิจ การนิ สิ ต เพื่ อประชาสั มพั น ธ ผ านจอ LED ของกองกิจ การนิสิต โดยจะแจงรายละเอีย ด คุณสมบัติ และ
คุณภาพของไฟลที่จะประชาสัมพันธผานจอ LED ใหคณะทราบตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
1.5.1 คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประชาสัมพันธกําหนด
จัดโครงการเสวนา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2562 โดยมีวิทยากรคือ นางสาวณิชชารีย เปนเอกชนะศักดิ์
หรือ นองธันย เด็กสาวที่ประสบอุบัติเหตุตกชานชาลารถไฟฟาที่สิงคโปร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดเชิงบวก และ
สรางแรงบันดาลใจแกนิสิตตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.5.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวา
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตอยูในระหวางการจัดทําคลิปวิดีโอรณรงควินัยนิสิต โดยเนนการรณรงคในเรื่อง
การแตงกายเครื่องแบบนิสิตที่ถูกตอง และการสอทุจริตและการทุจริตในการสอบ
ที่ประชุมรับทราบ
1.5.3 คณะอนุกรรมการประสานงานดานประกันคุณภาพนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจง
วาขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สรุปไดดังนี้
- การประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม และยังขาดรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย ทําใหไมสะทอนผลการดําเนินงาน
- ควรสรางความรูความเขาใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการพัฒนานิสิต
และการใหบริการนิสิต “การประเมินผล” ซึ่งจําเปนตองแสดงผลการวัด และนําผลการวัดที่ไดแสดงผลการตัดสิน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตอไป
- การแสดงผลการดําเนินการที่ชัดเจนในรูปของการสรุปผลจากโครงการ/กิจกรรมยอย
ทั้งหมด ควรที่จะมีการสรุปผลในภาพรวมการดําเนินงานของทั้งฝายกิจการนิสิต
- คณะกรรมการพัฒนานิสิตควรพิจารณาทบทวนวิธีการจัดทําแผน เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
- เพื่อใหการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพใหแกนิสิตไดกวางขวาง
และทั่ วถึ งมากยิ่ งขึ้ น คณะกรรมการพั ฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ควรมีการหารือรว มกันในการแยกกลุมนิสิต
เปาหมาย
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- ควรมี การประชาสัมพัน ธชองทางใหความรูแกศิษยเกาที่ห ลากหลาย รวมทั้งอาจจัด
กิจกรรมความรูในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ทั้งเปนการใหเปลาและสรางรายได
ที่ประชุมรับทราบ
1.5.4 คณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ แจงวารายชื่อนิสิตที่ผานการคัดเลือกเพื่อเขารับการสัมภาษณผูแทนนิสิตรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 มีรายชื่อดังนี้
- นางสาวเวฬุรีย โชติกิจนุสรณ นิสิตชั้นปที่ 4 คณะสังคมศาสตร
- นายกฤต ธนรัตนานนท นิสิตพิเศษชั้นปที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ
ที่ประชุมรับทราบ
1.5.5 คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนิสิตสูสากล ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่องตางๆ
ดังนี้
- จากการประชุ ม เพื่ อ สรุ ป แนวทางการดํ า เนิ น งานคณะอนุ ก รรมการโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพนิสิตสูสากล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให กําหนดกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย นายกองคการบริหาร
องคการนิ สิ ต ประธานสภาผูแทนนิ สิ ต สโมสรนิสิตทุกคณะและทุกวิทยาเขต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตนวชิระวิทยาลัยชลประทาน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวนทั้ งหมด 39 คน แบงกลุ ม
เดินทางเปน 4 กลุม กลุมละ 9-10 คน แบงการเดินทางเปน 4 ประเทศ ไดแก ไตหวัน เวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ระยะเวลาการเดิ นทางในระหวางวัน ที่ 25 มี.ค.- 7 เม.ย. 2562 โดยใหนิ สิตแตละกลุมวางแผน
รูปแบบการเดินทาง รวมถึงกําหนดการเดินทางดวยตนเอง เสนอมาที่งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต และขณะนี้
อยูในระหวางการติดตามสรุปผลแผนการดําเนินงานของแตละกลุม เพื่อนําเสนอตอคณะอนุกรรมการโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากลตอไป
- สรุปคาใชจาย โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ในระหวางวันที่ 5-9 มกราคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายละเอียดดังนี้
1) คาใชจายงบกองกิจการนิสิต
438,700
บาท
2) คาใชจายงบบํารุงกิจกรรมนิสิต
149,387
บาท
รวมคาใชจายทั้งหมด
588,087
บาท
มี ผู เ ข า ร ว มโครงการจํ า นวน 40 คน (ไม ร วม Staff) คิ ด เป น ค า ใช จ า ยเฉลี่ ย คนละ
14,702.175 บาท และรูปเลมสรุปผลการดําเนินโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียนอยูในระหวางการ
ปรับแกเพื่อเสนอตอที่ประชุมตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.5.6 คณะทํางานดําเนินงานเสริมสรางนวัตกรรมนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวาแผน
กิจกรรมการสงเสริมนวัตกรรม ป 2562 มีดังนี้
- Innovation Talk เปนเวทีเสวนาเกี่ยวกับการสงเสริมนวัตกรรมรูปแบบตางๆ รวมถึงการ
ทําธุรกิจออนไลน กําหนดจัด 3 ครั้ง
- Innovation KU Workshop เนนการฝกอบรม กําหนดจัด 3 ครั้ง โดยมีการฝกอบรม
ภายใตหั ว ข อ “การสร า งสื่อโฆษณาสุ ดป งดว ยมือถือเครื่องเดียว” เมื่อวัน ที่ 24 มกราคม 2562 มีผูเขารว ม
โครงการจํานวน 31 คน
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- Innovation Ku Exhibition เปนการแสดงผลงานนวัตกรรม กําหนดจัดตอเนื่อง กําหนด
จัดในระหวางวันที่ 23-24 เมษายน 2562 โดยกองกิจการนิสิตจะจัดทําบันทึกแจงคณะอีกครั้ง เพื่อใหคณะ
คัดเลือกและสงผลงานนวัตกรรมนิสิตเขารวมการจัดแสดงตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.5.7 คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิต มูลนิธิรากแกว
แจงผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิต ภายใตความรวมมือของมูลนิธิ
รากแกว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน ณ พื้นที่ตําบลเพนียด อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี เนนการบูรณาการเครือขายภาคการศึกษากับภาคสวนตางๆ ใหนําความรูและศักยภาพมา
ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชน และการพัฒนารายวิชา โดยมีจุดประสงค ดังนี้
- ชวยเสริมศักยภาพใหชุมชนพึ่งตนเองไดและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มหาวิทยาลัย/คณะ ไดยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผลิตคน ผลิตความรู
ตอบโจทยความตองการชุมชน สอดคลองกับความเปนจริงที่เปนปจจุบันของสังคม
- ความเชี่ยวชาญของคณาจารย “สรางคน” เพื่อทําประโยชนใหชุมชน
- นิสิตไดฝกทักษะนอกหองเรียน นําความรูมาใชในการปฏิบัติจริง
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิต
จะจัดโครงการเยี่ยมชมพื้นที่ตําบลเพนียด เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตและตัวแทนผูนํานิสิตเขาเยี่ยม
ชมพื้นที่จริง ชวยสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การทบทวนธรรมนู ญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานกิจ กรรมนิ สิต กองกิจ การนิสิ ต แจ งว า
ขณะนี้อยูในระหวางรวบรวมรางธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากวิทยาเขตกําแพงแสน
ประธานสภาผูแทนนิสิต แจงวาเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2562 กําหนดจัดการสัมมนาสภาผูแทน
นิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต และไดทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกันแลว และจะจัดทําสรุปผลการ
ทบทวนธรรมนูญนิสิตเสนองานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 สรุปภาพรวมงานเกษตรแฟร ประจําป 2562 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต แจงเรื่องตางๆ ดังนี้
- 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)
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9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ลานหนาคณะ)
10) คณะศึกษาศาสตร ไมไดจําหนายอาหาร แตรับจอดรถแทน
11) คณะวนศาสตร ชื่อรานวนศาสตรอินเดียนบาร (ลานจอดรถสํานักการกีฬา)
12) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ชื่อรานสบายปาก (สนามอินทรีย ฝงสนามวอลเลยบอล)
13) ชมรมคายอาสา ชื่อรานครัวคายฯ (สนามบาสเกตบอล)
- สรุปผลการรับสมัครรานคาโซนนิสิต จํานวนรานคาทั้งหมด 168 รานคา จัดสรร ดังนี้
1) ศูนยบมเพาะธุรกิจ
2 รานคา
2) คณะสิ่งแวดลอม
1 รานคา
3) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
2 รานคา
4) คณะมนุษยศาสตร
2 รานคา
5) คณะบริหารธุรกิจ (ทางเขา)
5 รานคา
6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
3 รานคา
7) หลักสูตรศาสตรแหงแผนดิน
1 รานคา
8) ศูนยสุขภาวะนิสิต
1 รานคา
9) จัดสรรใหแกองคกรกิจกรรมนิสิต และชุมนุม
151 รานคา
- ขอเสนอแนะจากการสรุปผลการดําเนินงาน ไดแก ปญหาดานสิ่งแวดลอม การทิ้งขยะลงในแหลงน้ํา
ภายในมหาวิทยาลัย การใชเตาประกอบอาหาร การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขามา
จําหนายสินคา พื้นที่ทางเขา-ออกของเวทีการจัดกิจกรรมการแสดงคับแคบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหเพิ่มพื้นที่ทางเขา-ออกของเวทีการจัดกิจกรรมการแสดงใหมากขึ้น
นอกจากนี้ยังทําความเขาใจกับขอตกลงของกองกิจการนิสิต ที่วา “1 สโมสรนิสิตสามารถออกรานคาไดสโมสรละ 1
รานคาเทานั้น และตองจัดทําเอกสารเสนอตอกองกิจการนิสิตอยางชัดเจน และกรณีนิสิตทําผิดเงื่อนไขจะถูกยุติการ
ออกรานและเสนอใหงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตดําเนินการตอไป”
3.3 การจัดทําระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต อยูระหวางการประชุมหารือรวมกันระหวางรองอธิการบดีฝาย
การเงิน รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เพื่อสรุปเปนระเบียบ
กองทุนพัฒนานิสิตเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาองคกรกิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการสงเอกสาร
แลวจํานวน 76 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ที่ยังไมไดดําเนินการสงเอกสารสรุปโครงการมายัง
งานกิจกรรมนิสิตจํานวน 24 โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอวาระสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2562 เนื่องจากกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนขอใหเสนอประเด็น สถานการณดานเด็กและเยาวชน เพื่อจัดทําเปนวาระสมัชชาการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2562 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวกําหนดใหเสนอประเด็น DQ & EQ (Digital Intelligence Quotient ความฉลาด
ทางดิจิตอล & Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ)
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4.2 โครงการปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานเสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณารูปแบบ
และแนวทางการจัดโครงการปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากการจัดโครงการปจฉิมนิเทศปที่
ผานมาจํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว และเห็ น สมควรให จั ด โครงการป จ ฉิ ม นิ เ ทศ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ในชวงเชา โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมารวมเสวนาสรางแรงบันดาลใจ
นอกจากนี้ยังมีการแนะนําเทคนิคการสัมภาษณงาน และมอบเข็มกลัดดอกนนทรี เพื่อเปนของที่ระลึกแกนิสิตที่เขา
รวมโครงการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธนานาชาติ (IYF) ขอเขาพบผูบริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและเรียนเชิญเขารวม
ฟอรั่ มผู นํ าทางด านการศึ กษา “The 6 th World Education Leaders Forum” ในงาน 2019 IYF World Culture
Camp
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรไมรวมจัดกิจกรรมกับองคกรดังกลาว เนื่องจากนิสิตตองออกคาใชจาย
และคณะมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมความเปนสากลของนิสิตอยูแลว
5.2 การจัดทําเสื้อรุน KU 79 องคการบริหาร องคการนิสิต แจงวากําหนดจัดการประกวดออกแบบ
เสื้อรุน KU 79 ดังนี้
- รับสมัครผูเขารวมประกวด
วันที่ 11-31 มีนาคม 2562
- การตัดสินโดยองคกรตางๆ
วันที่ 1-7 เมษายน 2562
- การตัดสินแบบ Popular Vote 20 %
วันที่ 8-20 เมษายน 2562
- การตัดสินรอบสุดทาย
วันที่ 21 เมษายน 2562
ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดการประกวดออกแบบเสื้อรุนใหเร็วขึ้น
โดยกําหนดใหเสื้อเปนโทนสีเขียว และปรับขนาดของเหรียญรุนใหใหญขึ้น
5.3 สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาขอความร ว มมื อให ส ถาบั น การศึ กษาจัด ทํ าข อ เสนอ
โครงการรณรงคและเผยแพรประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานแจงวา งานกิจกรรม
นิสิต กองกิจการนิสิตภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรและสภาผูแทนนิสิตกําหนดจัดทําโครงการรณรงคและ
เผยแพรประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายในวงเงิน 30,000 บาท เพื่อเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้
- วัตถุประสงค
1) เพื่ อสงเสริ มให นิ สิตนั กศึกษา บุคลากร และประชาชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย
2) เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา บุคลากร และประชาชน มีสวนรวมทางการเมืองในการออกไป
ใชสิทธิ์เลือกตั้ง
- กิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงคและเผยแพรประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใน
สถาบันอุดมศึกษา หมูบานชุมชน ในรูปแบบตางๆ เชน
1) การใหความรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
2) การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

๘

เปนตน

3) การตรวจสอบการเลือกตั้งโดยสถาบันการศึกษา
4) การใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
5) การประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส แผนพับ โปสเตอร สติ๊กเกอร

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตขออนุมัติการจัดทําโครงการเสนอ
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป
5.4 ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่
ทํางาน และยานพาหนะ ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขต
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและ
วิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 จากที่ประชุมสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา “เปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่โดยกําหนดใหพื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใชประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง บริเวณที่จัดไวใหผูมารับบริการใชประโยชนรวมกัน ไมวาจะมีรั้วลอม
หรือไมก็ตามเปนเขตปลอดบุหรี่ แตสามารถจัดใหมีเขตสูบบุหรี่ เปนการเฉพาะได ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางได” ตามขอ 5
ประธานมอบหมายให งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิตแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
พื้นที่ และประสานงานกับสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 มหาวิทยาลัยออกคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนยประสานงานขับเคลื่อนพลังนิสิต
พลังจิตอาสา โดยมีรายชื่อกรรมการดังเอกสารประกอบการประชุม และคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ขับเคลื่อน
โครงการที่เกี่ยวของกับจิตอาสา เชน
1) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิต
2) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
3) โครงการปนรักสูนอง และโครงการจิตอาสาของกองกิจการนิสิต เปนตน
ซึ่งกําหนดจัดสัปดาหรวมพลังนิสิตจิตอาสา ในเดือนเมษายน 2562 เพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตที่จะเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา โดยจะแจงรายละเอียดและขอความรวมมือจากคณะตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
5.6 นั ด หมายประชุ ม ครั้ ง ต อ ไป ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 7 มี น าคม 2562 ณ ห อ งประชุ ม 3 ชั้ น 5
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 13.00 น.
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นายวิชาญ วงษสังข
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร
ผูจดรายงานการประชุม

