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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต  
ครั้งท่ี 10/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลาคม 2561  

ณ หองประชุม 3 ช้ัน 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 
 

ผูมาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต         ประธาน 
๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.วรัณทัต  ดุลยพฤกษ)     รองประธาน 
๓. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.ปวเรศ  ชมเดช)     รองประธาน 
๔. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ปญญา  เหลาอนันตธนา)     รองประธาน 
๕. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี  อรุณวรากรณ)     รองประธาน 
๖. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร                        กรรมการ 
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง               กรรมการ 
๘. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร                                   กรรมการ 

(นางสาวจรินธร เฮงบานแพว แทน) 
๙. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร (นางอภิญญา พุมพวง แทน)                             กรรมการ 
๑๐. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร                                                            กรรมการ 
๑๑. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร               กรรมการ 
๑๒. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร (นายสัญชัย ทองขาว แทน)           กรรมการ 
๑๓. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ แทน)                       กรรมการ 
๑๔. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม (นางศรัณยธร ยิ้มศรี แทน)                             กรรมการ 
๑๕. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร                              กรรมการ 
๑๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร              กรรมการ 
๑๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร              กรรมการ 
๑๘. รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการ 

(นางศศิธร พลโยธา แทน) 
๑๙. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย (นางนันทิดา วังศิริ แทน)          กรรมการ 
๒๐. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ (นายฐิติศักดิ์ แซเตีย แทน)           กรรมการ 
๒๑. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวขวัญตา ชางทอง)              กรรมการ 
๒๒. ผูอํานวยการวทิยาลัยการชลประทาน (นายรสุ สืบสหการ แทน)            กรรมการ 
๒๓. รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ            กรรมการ 

(นางสาวสิรินันท เจริญผล แทน) 
๒๔. รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต       กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. หัวหนางานธุรการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ณัฐพงศ  สุโกมล)             ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผูอํานวยการสํานักการกีฬา (นายนักรบ เทียนปญจะ แทน) 
๒. นายศุภศักดิ์ เชยชุม (สํานักการกีฬา) 
๓. นายสุริยา แกวรอดฟา (กองกิจการนิสิต) 
๔. นายมนัส นิลสวัสดิ์ (กองกิจการนิสิต) 
๕. นายสําเริง เครื่องไธสง (กองกิจการนิสิต) 
๖. นางคณิศร  สัจจะธีระกุล (กองกิจการนิสิต) 
๗. นางสาวกาญจนา  สุทธิแพทย (กองกิจการนิสิต) 
๘. นางสาวพูมิชาติ  เอียดแกว (กองกิจการนิสิต) 
๙. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต 
๑๐. ประธานสภาผูแทนนิสิต (นายปริญญา เจริญถองแท แทน) 
๑๑. นายกันตวัฒน ธนาสิรกุล (สภาผูแทนนิสิต) 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1  สรุปผลการเขาประชุมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ ตามท่ีงานวินัยและ

พัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ไดรับมอบหมายใหเขารวมการประชุมแนวทางปฏิบัติดานการสงเสริมความเสมอภาค
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ซ่ึงจัดโดย 
คณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนั้น งานวินัยและพัฒนาศักยภาพ
นิสิตสรุปสาระสําคัญดังเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  

        - หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ควรใหสิทธิบุคลากร/นักศึกษา แตงกายตามอัตลักษณทางเพศสภาพหรือ
เพศภาวะของบุคคลนั้น 

        - ควรจัดใหมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับจํานวนของบุคคล/อัตลักษณทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล เชน
หองน้ําอยางนอย 1 หอง สําหรบัคนทุกเพศสภาพหรือทุกเพศภาวะ 

        - การประกาศรับสมัครงานของหนวยงานรัฐและภาคเอกชนตองไมนําลักษณะเฉพาะทางเพศมากําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะ  

        - การใชวาจา กิริยา ทาทาง ท่ีเชื่อมโยงกับอัตลักษณทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล ควรใชคําศัพท
ท่ีเหมาะสม                 

        - ควรสงเสริมใหมีการสรรหาบุคคลทุกเพศเขารวมเปนกรรมการในทุกระดับ 
        - การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

โดยมีตัวอยางของแนวปฏิบัติการแตงกายของนิสิตท่ีมีอัตลักษณทางเพศหรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกําเนิด พ.ศ. 2560 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนการแสดงนโยบายท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติขางตน 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.2  โครงการอบรมเยาวชน หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต 
กองกิจการนิสิต  แจงวา กําหนดจัดโครงการอบรมเยาวชน หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันเสารท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมีรายละเอียดกําหนดการดังเอกสารประกอบการประชุม สําหรับ
การแตงกายในวันดังกลาวกําหนด ดังนี้        
การแตงกายของคณะกรรมการ 

       - ชาย เสื้อสีเหลือง สูททับ กางเกงสแลคสีเขากับสูท รองเทาขัดมันสีดํา 
       - หญิง เสื้อสีเหลือง สูททับ กระโปรงสีเขากับสูท รองเทาคัทชูสีดํา 

การแตงกายของนิสิต  
- ชาย ชุดพิธีการ สวมถุงเทาสีดํา 
- หญิง ชุดพิธีการ ไมตองสวมถุงนอง  

           ท่ีประชุมรับทราบ 
1.3  การเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไข/เพ่ิมเติมดานกายภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยของนิสิต 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวากองกิจการนิสิตไดทําหนังสือเสนอ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพของ
มหาวิทยาลัยไดขอสรุปดังนี้  

 - ประเด็นท่ี 1 การใหถนนวิโรจนอ่ิมพิทักษเปนทางเทา มอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
ติดตั้งเสาเพ่ิมเติมเพ่ือจํากัดใหเปนพ้ืนท่ีทางเทา 

 - ประเด็นท่ี 2 ทางเดินของคณะประมง คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะสิ่งแวดลอม มอบหมายใหกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี เพ่ิมเติมแสงไฟสองสวาง  

 - ประเด็นท่ี 3 การเพ่ิมเติมเสนทางการเดินรถผานพ้ืนท่ีของคณะวนศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร 
มอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีดําเนินการแกไข 
 - ประเด็นท่ี 4 ปญหาพ้ืนผิวถนนและทางเดินเปนหลุมบอชํารุดบริ เวณคณะวนศาสตร  และ                    
คณะสัตวแพทยศาสตร มอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีดําเนินการแกไข 
ท่ีประชุมรับทราบและเสนอพ้ืนท่ีแกไข/เพ่ิมเติมดานกายภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 - ปญหาพ้ืนผิวถนนคณะเศรษฐศาสตร และภาควิชาคหกรรมศาสตร เปนหลุมบอชํารุด 
 - ปญหาพ้ืนผิวถนนหนาสนามอินทรจีันทรสถิตย และหอพักหญิง เปนหลุมบอชํารุด 
 - เห็นสมควรเพ่ิมทางมาลาย ตามทางแยกของถนนสายหลักรอบมหาวิทยาลัย 
 - ปญหาพ้ืนผิวถนนหนาอาคารศูนยเรียนรวม 3 และอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เปนหลุมบอชํารุด 
ท้ังนี้ ขอใหบันทึกภาพบริเวณดังกลาว สงใหกองกิจการนิสิตทําเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

1.4  การจัดสรรงบประมาณรายจายเงินทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 
(งบประมาณแผนดิน) งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต แจงเรื่องตางๆ ดังนี้  

- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงบประมาณไมจัดสรรงบประมาณในแผนงานพ้ืนฐานใหแก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

       - สรุปการใชงบประมาณโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 
งบประมาณ 1,700,000 บาท จํานวนเงินท่ีใชไป 1,317,220 บาท คงเหลือ 382,780 บาท และขอติดตาม
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รายงานผลการดําเนินงานของคณะตางๆ ในรูปแบบไฟล Microsoft word ภายในวันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2561           
ท่ีงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต 

ท่ีประชุมรับทราบ 
1.5  โครงการเกษตรศาสตรวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ       

อัครราชกุมารี (Freshy Run) สํานักการกีฬาแจงกําหนดจัดโครงการเกษตรศาสตรวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (Freshy Run) ในวันอาทิตยท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 05.30 - 10.00 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย โดยแบงประเภทการแขงขัน ดังนี้  

- นิสิต ชั้นปท่ี 1 ชายและหญิง 
- บุคลากร ชายและหญิง 
- นิสิตชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป ชายและหญิง 

รางวัลการแขงขัน  
-  โลรางวัลลําดับท่ี 1 – 5 ของแตละประเภท 
-  เหรียญรุน KU 78 สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1  78 คนแรกท่ีเขาเสนชัย  
ท่ีประชุมรับทราบ 
1.6  งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๙ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต สรุปสาระสําคัญจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 7 
กันยายน 2561 ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้  

- ชื่องาน สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแหงแผนดิน 
- สถานท่ีจัดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย แตขอใหเลื่อนกําหนดการจัดงานเปนวันท่ี 2 – 4 

กุมภาพันธ 2562 หรือ วันท่ี 3 – 5 กุมภาพันธ 2562  
- เปนความรวมมือของชมรมดานศิลปวัฒนธรรม เชน ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป ชมรมโขนละคร 

เพ่ือเขารวมจัดการแสดงในงานดังกลาว 
ท่ีประชุมรับทราบ 
1.7  รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

  1.7.1  คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวาจากการ
ประชุมสัมมนาบุคลากรดานสุขภาวะนิสิตทุกวิทยาเขต เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 ทุกวิทยาเขตเห็นสมควรใหมี
การจัดต้ังศูนย Happy Place ในระดับวิทยาเขต และในปการศึกษาตอไปจะมีการสัญจรเพ่ือชวยเหลือและดูแล
การบริการนิสิตตามวิทยาเขตตางๆ  

  ท่ีประชุมรับทราบ 
  1.7.2  คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯแจงวา    

กําหนดนัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิตและผูเก่ียวของเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการปฏิบัติ และการอุทธรณในการทุจริตการสอบ ในวันศุกรท่ี 12 ตุลาคม 2561 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
    1.7.3  คณะอนุกรรมการประสานงานดานประกันคุณภาพนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ      

แจงวา มหาวิทยาลัยจะเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันท่ี 5 – 7 พฤศจิกายน 
2561 โดยสํานักงานประกันคุณภาพไดเชิญ ประธานสภาผูแทนนิสิต และนายกองคการบริหาร องคการนิสิต    
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เขารับการสัมภาษณการประเมินดังกลาว ในวันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ 
อาคารสารนิเทศ 50 ป และขอความอนุเคราะหคณะตางๆดําเนินการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบหลักฐานการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
    1.7.4  คณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน ประธาน

คณะอนุกรรมการฯ ขอใหคณะตางๆ เตรียมเสนอรายชื่อนิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน ท่ีมี
ผลงานในชวงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2561 เพ่ือคณะกรรมการฯ จะดําเนินการพิจารณาในชวงสอบ
ปลายภาคตอไป 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
    1.7.5  คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนิสิตสูสากล ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวากําหนด 

นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนิสิตสูสากล ในวันศุกรท่ี 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.     
เพ่ือหารือรูปแบบการดําเนินโครงการดังกลาว 

    ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2561 
             ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งท่ี 9/2561 โดยใหแกไขใน
สวนของผูมาประชุมและผูไมมาประชุม ดังนี้  

- “รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ดร.ปยะวณี จริยะสกุลโรจน แทน)” แกไข
เปน “รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ดร.ปยะวณี จริยะสกุลโรจน แทน)” 

- แกไขรองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร เปน ผูมาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1  โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน หนวยพัฒนานิสิตสูสากล กองกิจการนิสิตแจงกําหนดการ
จัดโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ระหวางวันท่ี 5 – 9 มกราคม 2562 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 
ขณะนี้อยูในระหวางทําหนังสือเชิญคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมพิธีเปดและเขาฟงการปาฐกถา ในวันอาทิตยท่ี 
6 มกราคม 2562  
           ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ใหสภาผูแทนนิสิตเตรียมการดําเนินงานใหพรอม และฝกฝนทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
           3 .2   โ ค ร ง กา ร รณร งค แ ละประชาสั ม พั น ธ ก า ร ขั บ ข่ี ปลอดภั ย  ประธ านแจ ง ว า  ขณะนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะบังคับใชกฎหมายจราจรภายในมหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีโดยรอบในประเด็นดังนี้      
สวมหมวกกันน็ อค  ไม นั่ ง ซ อน เ กิน  1  คน  พกใบ ขับ ข่ี  และห ามย อนศร  ในส วนของร า งประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องมาตรการขับข่ีรถจักรยานยนตอยางปลอดภัยและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จราจรใชรถใชถนนโดยเครงครัด จะประสานกับกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ีตอไป 
           ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การปรับธรรมนูญนิสิต ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาการปรับธรรมนูญนิสิต ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญนิสิตเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2561 ดังเอกสารประกอบการประชุม ท่ีประชุม
พิจารณาแลว ใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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           - หมวด 2 นิสิต “ขอ 7 สิทธิและเสรีภาพของนิสิต” แกไขเปน “ขอ 7 หนาท่ีสิทธิและเสรีภาพของนิสิต” 
           - หมวด 5 “องคการบริหาร” แกไขเปน “องคการบริหาร องคการนิสิต” 
           - หมวด 5 องคการบริหาร องคการนิสิต “พิจารณาและวางแผนการดําเนินงานขององคการใหเปนไปตาม
นโยบายขององคการบริหารและตองสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย” แกไขเปน “บริหารกิจกรรม ตามท่ี
มหาวิทยาลัยมอบหมาย พิจารณาและวางแผนการดําเนินงานขององคการใหเปนไปตามนโยบายขององคการ
บริหารและตองสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย”  
           - หมวด 8 การเงินและบัญชี  “ขอ 48 ข้ันตอนการเสนอของบประมาณ ตลอดจนการกําหนดระยะเวลา
การดําเนินการจัดสรรและวิธีพิจารณางบประมาณใหเปนไปการกําหนดนโยบายโดยแตละวิทบาเขต” แกไขเปน 
“ขอ 48 ข้ันตอนการเสนอของบประมาณ ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดสรรและวิธีพิจารณา
งบประมาณใหเปนไปตามนโยบายโดยแตละวิทยาเขต”  
           - หมวด 9 ขอ 53 “ถาหากผูสมัครมีผลการเรียนไมถึง 2.50” แกไขเปน “ถาหากผูสมัครมีผลการเรียน
สะสมไมถึง 2.50” 
           - หมวด 9 ขอ 54 “ถาหากผูสมัครมีผลการเรียนไมถึง 2.50” แกไขเปน “ถาหากผูสมัครมีผลการเรียน
สะสมไมถึง 2.50” 
           - หมวด 9 ขอ 55 “ถาหากผูสมัครมีผลการเรียนไมถึง 2.50” แกไขเปน “ถาหากผูสมัครมีผลการเรียน
สะสมไมถึง 2.50” 
           - หมวด 9 ขอ 57 “คณะกรรมการบริหารกรณีมีคณะบุคคลสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเพียงคณะ
เดียว” แกไขเปน “คณะกรรมการบริหาร กรณีมีคณะบุคคลสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเพียงคณะเดียว” 
ท้ังนี้มอบหมายใหงานกิจกรรมนิสิตเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญนิสิตอีกครั้ง ในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 
2561 เวลา 14.00 น. และตองยกรางธรรมนูญนิสิตใหแลวเสร็จระหวางวันท่ี 17 - 31 ตุลาคม 2561         
เพ่ือเสนอสํานักงานกฎหมายพิจารณาตอไป   
           ท่ีประชุมรับทราบ  
           4.2  รางระเบียบการใชเงินกองทุนพัฒนานิสิต ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารางระเบียบวาดวยการใช
เงินกองทุนพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2561 ดังเอกสารประกอบการประชุม  
           ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเพ่ิมหมวดท่ี 4 หลักเกณฑการเบิกคาใชจายการดําเนินกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 
                  1)  คาตอบแทน 
    - คาสมนาคุณวิทยากร (อัตราไมเกิน 1,000 บาท/คน/ชั่วโมง) 
    - คาตอบแทนเจาหนาท่ี (ตามระเบียบการเบิกจาย) 
    - คาสมนาคุณนิสิตชวยปฏิบัติงานของสวนงาน 150 บาท/วัน 
    - ทุนทํางานนิสิต ใหเปนไปตามการพิจารณาของสวนงาน แตไมเกินชั่วโมงละ 60 บาท 
                 2)  คาใชสอย 
    - คาอาหารนิสิต ม้ือละ  40 บาท 
    - คาอาหารวางนิสิต ม้ือละ  30 บาท 
    - เดินทาง ยานพาหนะ เชื้อเพลิง จายตามจริง 
    - ท่ีพัก  1) ในประเทศ  นิสิต จํานวนเงินไมเกิน  300 บาท/คน/คืน  
              2) ตางประเทศ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายในการเดินทาง           
                                          ไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554      
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- คาวัสดุ จายตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- คาหองประชุม รวมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ไมเกินชั่วโมงละ 1,000 บาท 

           4.3  การเสนอเพ่ิมเติมเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประธานแจงวา เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับประกาศกองทุนสวัสดิภาพนิสิตไดถูกประกาศใชมาเปนเวลานาน 
ผูบริหารกิจการนิสิตจึงพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีการปรับอัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัยเพ่ิมมากข้ึน โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
           ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมีการปรับอัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัยคนไขนอกจาก 2,000 
บาท เปน 3,000 บาท คนไขในจาก 8,000 บาท เปน 10,000 บาท และเห็นควรจัดทํา MOU รวมกับ
โรงพยาบาลโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
           5.1  สรุปจํานวนผูไดรับการบรรจุเขาทํางานจากงานบัณฑิต มก.พบผูประกอบการ ประธานแจงวารายงานสรุป
จํานวนผูไดรับบรรจุเขาทํางาน จากโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผูประกอบการครั้งท่ี 27 จํานวนนิสิตท่ีไดรับ
บรรจุเขาทํางานยังมีจํานวนนอย  บริษัทสวนใหญไมมีความเก่ียวของกับดานการเกษตรเทาท่ีควร และสถานท่ีจัดงาน      
คับแคบ เปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งตอไป 
           ท่ีประชุมรับทราบ 
           5.2  โครงการ 1 องคกร 1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ประธานแจงวา ใหสโมสรและชมรมท่ียังไมจัดสง
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการจัดสงโครงการแกองคการบริหาร องคการ
นิสิตโดยดวน 

           ท่ีประชุมรับทราบ 
  5.3  งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตขอใหท่ีประชุมตรวจสอบจํานวนและกําหนดการของนิสิตรับ-สง
เสด็จฯและสงบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2561  

           ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรใหแกไข ดังนี้ 
  - คณะศึกษาศาสตร เปลี่ยนแปลงกําหนดการรับ-สงเสด็จฯและสงบัณฑิต เปนวันท่ี 23 – 24 ตุลาคม 
2561  
  - คณะมนุษยศาสตร เปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2561 จากเดิม 700 คน แกไขเปน 
500 คน 

  - คณะบริหารธุรกิจ เปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2561 จากเดิม 350 คน แกไขเปน 
500 คน 
  - คณะสังคมศาสตร เปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 จากเดิม 901 คน แกไขเปน 
500 คน 

 - คณะสัตวแพทยศาสตร เปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 จากเดิม 137 คน แกไข

เปน 136 คน 
 - คณะวิทยาศาสตร เปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 จากเดิม 800 คน แกไขเปน 

600 คน 
  5.4  งานลอยกระทง ป 2561 ท่ีประชุมเห็นสมควรใหองคการบริหาร องคการนิสิตดําเนินการสรุป
คาใชจายการจัดงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2560 ใหเรียบรอย เสนอผูบริหารทราบกอน



๘ 
 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2561 ตอไป โดยองคการบริหาร องคการ
นิสิตตองจัดทํารายละเอียดคาใชจายการจัดงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2561 ใหชัดเจน 
ดังท่ีองคการบริหาร องคการนิสิตขอใหท่ีประชุมพิจารณาจัดการประกวดนางนพมาศเพศท่ี 3 ในงานลอยกระทง 

(ถามีการจัดงาน) 
           ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรใหนิสิตจัดการประกวดนางนพมาศโดยใหจัดประกวดเปนเพศหญิง
เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกวาและเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
  5.5  การเขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน         
วันปยมหาราช ประธานมอบหมายใหนายกองคการบริหาร องคการนิสิตประสานงานกับทีม Freshy Boy & 

Freshy Girl เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวัน         
ปยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2561 ณ พระลานหนาพระราชวังดุสิต 
           ท่ีประชุมรับทราบ 
  5.6  โครงการเกษตรอาสา ตุลารวมใจ ท่ีประชุมขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรเขารวม โครงการเกษตร
อาสา ตุลารวมใจในวันเสารท่ี 13 ตุลาคม 2561 โดยนัดหมายบริเวณสนามวอลเลยบอล (ตรงขามสนามอินทรีฯ) 

การแตงกายใหบุคลากรสวมเสื้อสีเหลือง หรือชุดจิตอาสา หามสวมกางเกงยีนส 
           ท่ีประชุมรับทราบ 
  5.7  การเปดรับสมัครนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการ
นิสิตแจงวา จะมีการเปดรับสมัครนิสิตท่ีมีความสามารถพิเศษดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจะมี

บันทึกแจงรายละเอียดโครงการดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง 
           ท่ีประชุมรับทราบ 
  5.8  นัดหมายประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม 3 ชั้น 5     
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 09.30 น.  
           ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

 
    นายวิชาญ วงษสังข                    นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร          

รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต                                             ผูจดรายงานการประชุม 

           กรรมการและเลขานุการ 


