รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต
ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 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. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร
กรรมการ
๘. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง
กรรมการ
๙. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร
กรรมการ
(นางสาวจรินธร เฮงบานแพว แทน)
๑๐.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร (นางอภิญญา พุมพวง แทน)
กรรมการ
๑๑.รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร (นายกฤษณะ อวมทอง แทน)
กรรมการ
๑๒. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
๑๓.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร
กรรมการ
๑๔.รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ แทน)
กรรมการ
๑๕. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม (นางศรัณยธร ยิ้มศรี แทน)
กรรมการ
๑๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
(นายเพทาย คําสวัสดิ์ แทน)
๑๗.รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร (อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ แทน)
กรรมการ
๑๘. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการ
๑๙.รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร (นางศศิธร พลโยธา แทน)
กรรมการ
๒๐. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย (นางนันทิดา วังศิริ แทน)
กรรมการ
๒๑. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ (นายฐิติศักดิ์ แซเตีย แทน)
กรรมการ
๒๒.ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางจงกลณี ทองคง)
กรรมการ
๒๓.ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
๒๔.หัวหนางานธุรการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน
2. รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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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. นางสาวลดาวัลย วชิรเมฆากุล (กองกิจการนิสิต)
๑๑. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต
๑๒. ประธานสภาผูแทนนิสิต
๑๓. นางสาวกานตชนา บุญมี (องคการบริหาร องคการนิสิต)
๑๔. นางสาวสิริยากร เกตุประดิษฐ (องคการบริหาร องคการนิสิต)
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 ผูอํานวยการกองกิจการ
นิสิ ต แจ งว า เนื่ องจากสํ า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดการอบรม
บุ ค ลากรในสั ง กั ด ในหั ว ข อ “สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย กั บ ประเทศไทย” และใคร ข อความอนุ เ คราะห
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ทํ า แผนการจั ด อบรมและจั ด ส ง ให สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรนํารายละเอียดการจัดโครงการเขาหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารกิจการ
ภายในตอไป
1.2 โครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด ส มเด็ จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวา
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูฯ กําหนดจัดระหวางวันที่ 3 - 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร และ
ศูนยปฏิ บัติธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร เขตมีน บุรี โดยเปดรับสมัครนิสิต ศิ ษยเกา คณาจารย บุ คลากรทุกคณะ
ทุ กวิ ทยาเขตของมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตรรว มอุป สมบทหมู ตั้งแตบั ดนี้เปน ตน ไป ที่งานวินัย และพัฒ นา
ศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต โดยกําหนดแตงกายในพิธีฯ ดังนี้
- การแตงกายของบุคลากร เสื้อเชิ้ตสีขาว ใสกางเกงสแลคสีกรมทา
- การแตงกายของนิสิต ชุดพิธีการ
- การแตงกายของผูรวมงาน ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ
ที่ประชุมรับทราบและเสนอใหเพิ่มคําวา “ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น” ในโปสเตอรประชาสัมพันธ
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1.3 งานสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี ประจําป 2562 ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวา
งานสืบสานประเพณีส งกรานตในรั้ วนนทรี ประจําป 2562 กําหนดจัดในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 ณ
บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กําหนดใหแตงกาย ชุดผาไทย/เสื้อมอฮอม/เสื้อลายดอก
ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะเกี่ยวกับการประกวดเทพีสงกรานตวาควรใหความสําคัญกับความเปน
เกษตร ความเปนธรรมชาติ และความพอเพียง ไมควรแตงกายฟุมเฟอยเกินความเหมาะสม และการประกวด
เทพีสงกรานตควรกระชับเวลาใหเปนไปตามกําหนดการ
1.4 การเสนอวาระสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2562 ประธานแจงวา ตามที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอใหเสนอประเด็น สถานการณดานเด็กและเยาวชน เพื่อจัดทําเปนวาระสมัชชาการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2562 กองกิจการนิสิตขอเสนอประเด็น การสราง “พลเมืองดิจิตอล”
และวุฒิภาวะทางดิจิตอล (Digital Intelligence Quotient) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปแบบสํารวจนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึกในพื้นที่
จังหวัดภาคใต งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิตแจงวา ตามที่ไดรับมอบหมายใหจัดทําแบบสํารวจนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึก ในพื้นที่จังหวัดภาคใต สรุปผลไดดังนี้
- นิสิตคณะสังคมศาสตร 1
ราย
- นิสิตคณะเศรษฐศาสตร 1
ราย
- นิสิตคณะเกษตร
1
ราย
- นิสิตคณะบริหารธุรกิจ 1
ราย
- นิสิตคณะประมง
2
ราย
- นิสิตคณะศึกษาศาสตร 9
ราย
โดยกองกิ จ การนิ สิ ต จะนํ า สรุ ป ผลการสํ า รวจดั ง กล า วเสนอผู บ ริ ห ารเพื่ อ นํ า เข าที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาแนวทางความชวยเหลือตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.6 รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
1.6.1 คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวาจากกรณีของ
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเสียชีวิต ทาง Happy Place Center จึงมีการวางแผนแนวทางการชวยเหลือนิสิตในชวงการ
สอบ ดังนี้
- การดูแลและเยียวยาจิตใจคนใกลชิดของนิสิตที่เสียชีวิต
- การสรางสื่อประชาสัมพันธเพื่อใหกําลังใจแกนิสิตในชวงใกลสอบ
- การประชาสั ม พั น ธ ศู น ย สุ ข ภาวะนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (Happy Place
Center) ในการรับฟง และปรึกษาปญหาแกนิสิตที่ตองการความชวยเหลือ
- การลงพื้นที่เพื่อสรางกําลังใจแกนิสิต
- การขอความรวมมือในการสํารวจพื้นที่หรือจุดเสี่ยงในการเกิดเหตุของแตละอาคาร/คณะ
- การเสนอมาตรการในการชวยเหลือนิสิตวิกฤติ
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ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและเห็ น สมควรให มี ก ารจั ด อบรมด า นการช ว ยเหลื อ และให คํา ปรึ กษานิ สิ ต
แกบุคคลเปาหมาย 3 กลุม ดังนี้
- ผูนํานิสิต
- อาจารยทั่วไป
- บุคลากรกองกิจการนิสิต (นักวิชาการศึกษา)
นอกจากนี้มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร กํา ลั งดําเนิน การเปดหมายเลขโทรศัพท 3 หลัก เพื่อรับ เรื่องรองทุกข
และใหคําปรึกษาแกนิสิต และจัดตั้งศูนยรวมใจตอไป
1.6.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวา
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตอยูในระหวางการจัดทําคลิปวิดีโอรณรงควินัยนิสิต โดยเนนการรณรงคในเรื่อง
การแตงกายเครื่องแบบนิสิตที่ถูกตอง และการสอทุจริตและการทุจริตในการสอบ
ที่ประชุมรับทราบ
1.6.3 คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นากิ จ การนิ สิ ต สู ส ากล ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ แจ ง ว า
กําหนดการเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ประจําปการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้
- มหาวิ ทยาลั ย National Taiwan University ประเทศไตห วัน ชว งเวลาการเดิน ทาง
ในระหวางวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2562 วันที่เขาศึกษาดูงาน 27 - 28 มีนาคม 2562 นําโดยผูชวยอธิการบดี
ฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช)
- มหาวิทยาลัย Institut Teknologi Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย ชวงเวลา
การเดินทางในระหวางวันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 วันที่เขาศึกษาดูงาน 25 - 26 มีนาคม 2562
นําโดยผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ)
- มหาวิ ทยาลั ย University Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ชวงเวลาการเดิน ทาง
ในระหวางวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 วันที่เขาศึกษาดูงาน 30 - 31 มีนาคม 2562
- มหาวิทยาลัย Dalat university ประเทศเวียดนาม ชวงเวลาการเดินทางในระหวาง
วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2562 วันที่เขาศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2562 นําโดยผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
กีฬา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกําแพงแสน (ผศ.ดร.ธารินทร กานเหลือง)
ที่ประชุมรับทราบ
1.6.4 คณะทํางานดําเนินงานเสริมสรางนวัตกรรมนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
- งาน Ku Innovation Exhibition กําหนดจัดในระหวางวันที่ 23 - 24 เมษายน 2562
ณ ลานกิจกรรมหนาอาคารระพีสาคริก โดยกองกิจการนิสิตจะเวียนหนังสือขอความอนุเคราะหผลงานนวัตกรรม
ของนิสิต อยางนอยคณะละ 1 ผลงาน (แตละคณะสามารถสงไดไมเกิน 5 ผลงาน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพื่อจัดแสดงในงาน และผลงานที่ชนะเลิศการประกวด 3 อันดับแรก จะไดรับเงินรางวัลจํานวน 5,000
บาท, 3,000 บาท และ 1,500 บาท ตามลําดับ
- โครงการสงคลิปวิดีโอเขาประกวดของธนาคารออมสิน กําหนดใหกลุมนิสิตที่เขารวม
โครงการสงคลิปวิดีโอความยาว 3 - 5 นาที เขารวมการประกวดตอเนื่องเปนระยะเวลา 10 เดือน กลุมนิสิตที่ชนะ
การประกวดในแตละเดือน 5 อันดับแรกจะไดรับเงินรางวัลรวม 20,000 บาท โดยกองกิจการนิสิตจะจัดทํ า
บันทึกแจงคณะอีกครั้ง เพื่อใหคณะสงตัวแทนนิสิตที่มีความสามารถในดานความคิดสรางสรรค เขารวมโครงการ
ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2562 โดยใหแกไขดังนี้
- “11. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร” แกไขเปน “11. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานสภาผูแทนนิสิต แจงวาจากการประชุม
หารือระหว างสภาผูแทนนิ สิตและองคการบริห าร องคการนิสิต มี ความเห็น ตรงกันที่จ ะปรับ แกธ รรมนู ญนิสิต
และอยูในระหวางรอการตอบกลับของผูแทนนิสิต 4 วิทยาเขต และจะสรุปผลการทบทวนธรรมนูญนิสิตเสนอ
งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การจัดทําระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต อยูระหวางการประชุมหารือรวมกันระหวางรองอธิการบดี
ฝายการเงิน รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เพื่อสรุปเปนระเบียบ
กองทุนพัฒนานิสิตเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาองคกรกิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการสงเอกสาร
แลวจํานวน 77 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ที่ยังไมไดดําเนินการสงเอกสารสรุปโครงการมายัง
งานกิจกรรมนิสิตจํานวน 23 โครงการ ดังนี้
- องคการบริหาร องคการนิสิต
3
โครงการ
- สภาผูแทนนิสิต
2
โครงการ
- คณะเกษตร
1
โครงการ
- คณะวนศาสตร
1
โครงการ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3
โครงการ
- คณะสังคมศาสตร
11 โครงการ
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
1
โครงการ
- สํานักการกีฬา
1
โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานขับเคลื่อนพลังนิสิต พลังจิตอาสา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
(อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ) แจงวาแผนการจัดกิจกรรมสัปดาหพลังนิสิต พลังจิตอาสา “KUs LOVE” ในระหวางวันที่
30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหนาอาคารระพีสาคริก โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังนี้
- รับสมัครนิสิตเขารวมเครือขาย “KUs LOVE”
- นิทรรศการแสดงผลงานดานจิตอาสา ปการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม 2560 – ปจจุบัน)
1) กิจกรรมดานจิตอาสาจากองคกรกิจกรรมนิสิต
2) กิจกรรมโครงการรากแกว
3) กิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียง
4) กิจกรรมโครงการจิตอาสาของกองกิจการนิสิต
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- กําหนดจัดกิจกรรมเสวนา และกิจกรรมจิตอาสาระหวางวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
โดยกิ จ กรรมจิ ต อาสา กํ า หนดจั ด เวลา 12.00 - 16.00 น. และกิ จ กรรมเสวนา กํ า หนดจั ด เวลา
16.00 - 18.00 น.
ที่ประชุมรับทราบ
3.5 โครงการปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต
แจ งวา โครงการป จฉิ มนิ เทศ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร กําหนดจัดในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา
08.00 - 12.20 น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศ เรื่องงดการเรียน
การสอนสําหรับนิสิตชั้นปสุดทาย ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 7.00 - 13.00 น. เพื่อใหนิสิตชั้นป
สุ ดท ายได มีส วนร ว มในโครงการป จฉิ มนิ เทศ ประจําป การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
และขอติดตามคณะที่ยังไมไดดําเนินการสงไฟลภาพกิจกรรมของนิสิตเพื่อรวบรวมจัดทําเปน Multimedia ใชใน
งานดังกลาว ขอใหดําเนินการสงใหงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันพุธที่ 13 มีนาคม
2562
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทําเสื้อรุน KU 79 องคการบริหาร องคการนิสิต แจงวาจากการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
จัดการประกวดออกแบบเสื้อรุน KU 79 มีรายละเอียดดังนี้
- รับสมัครผูเขารวมประกวดและสงผลงาน
วันที่ 11 มีนาคม - 9 เมษายน 2562
- การตัดสินของแตละวิทยาเขต
วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562
- การตัดสินแบบ Popular Vote
วันที่ 12 - 19 เมษายน 2562
- การตัดสินรอบสุดทาย
วันที่ 20 เมษายน 2562
- ประกาศจัดหาราน
วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
- การทําจัดซื้อจัดจาง
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
- ดําเนินการผลิต
วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562
- มอบเสื้อใหแกนิสิต
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562
ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดการประกวดออกแบบเสื้อรุนใหเร็วขึ้น
และใหการรับเหรียญเชื่อมโยงกับกีฬาและการรับเสื้อรุน KU 79
4.2 โครงการวิ่งสาดสีเพื่อสุขภาพ (KU Color Run) องคการบริหาร องคการนิสิตเสนอโครงการวิ่งสาด
สีเพื่อสุขภาพ (KU Color Run) กําหนดจัดในวันเสารที่ 20 หรือวันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2562 เพื่อเปดโอกาส
ให นิ สิ ต และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร บางเขน มี โ อกาสออกกํ าลั ง กายร ว มกั น สนับ สนุ น ให นิ สิ ต
รักสิ่งแวดล อม และรายไดสวนหนึ่งมอบเป นทุนการศึกษาแกนิสิ ต โดยมีงบประมาณจํ านวน 120,000 บาท
ผูเขารวมโครงการจํานวน 1,500 คน
ที่ประชุมพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการจัดโครงการ
4.3 โครงการ KU Music Festival เทศกาลดนตรี 4 วิทยาเขต องคการบริหาร องคการนิสิตเสนอ
โครงการ KU Music Festival เทศกาลดนตรี 4 วิทยาเขต กําหนดจัดในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ณ ลานชมพู
พันธุทิพย หนากองกิจการนิสิต เพื่อสงเสริมทักษะทางดานดนตรีและศิลปะของนิสิต เปดพื้นที่ใหนิสิตทั่วไปแสดง
ความสามารถทางดานดนตรีและศิลปะ เปดพื้นที่ใหนิสิตทั่วไปหรือองคกรกิจกรรมไดจําหนายสินคาที่สรางสรรค
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หรือประดิษฐขึ้นมาเอง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดานดนตรีและศิลปะกับนิสิตตางวิทยาเขต โดยมีรูปแบบของ
กิจกรรม ดังนี้
- เวทีการแสดงดนตรีของนิสิตทุกวิทยาเขต
- ซุมวาดภาพ ใหนิสิตเขามารวมกันวาดภาพได
- Art Gallery ที่แสดงผลงานทั้งรูปวาด และ ภาพถายโดยนิสิต
- ตลาดนัดนิสิตที่จะเนนของทํามือจากฝมือนิสิตเองเปนหลัก
ที่ประชุมพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรูปแบบการจัดโครงการใหชัดเจน
และสอดคลองกัน ทั้งนี้ขอใหจัดพื้นที่รานคาสําหรับนิสิตพิเศษที่จะรวมออกรานคาในโครงการดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการเลือกตั้งองคการนิสิต ปการศึกษา 2562 สภาผูแทนนิสิตแจงผลการลงคะแนนรับรอง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหาร องคการบริหาร องคการนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้
- นิสิตทั้งหมดจํานวน
27,677 คน
- ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน
9,559 คน (คิดเปน 31.99%)
- รับรองผลการลงคะแนน
8,711 คน
- ไมรับรองผลการลงคะแนน
632 คน
- งดออกเสียง
216 คน
ทั้งนี้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีพบปญหาดานการสื่อสาร จึงไมสามารถเปดคูหาเลือกตั้งได และนิสิตวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเปนครั้งแรก
โดยผูที่ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร องคการนิสิต คือ นายมโนชา สุระเสนา
นิสิตชั้นปที่ 3 คณะเกษตร
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 นั ด หมายประชุ ม ครั้ ง ต อ ไป ในวั น ศุ ก ร ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห อ งประชุ ม 3 ชั้ น 5
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 09.30 น.
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นายวิชาญ วงษสังข
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร
ผูจดรายงานการประชุม

