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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต  
ครั้งท่ี 11/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  

ณ หองประชุม 3 ช้ัน 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.ณัฐพงศ  สุโกมล)    รองประธาน 
๖. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร                        กรรมการ 
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง               กรรมการ 
๘. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร                                   กรรมการ 
๙. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร                                  กรรมการ 
๑๐. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร                                                            กรรมการ 
๑๑. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร               กรรมการ 
๑๒. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร (นางสาวรัตติยา สาระโท แทน)           กรรมการ 
๑๓. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ แทน)                       กรรมการ 
๑๔. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม              กรรมการ 
๑๕. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร                              กรรมการ 
๑๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร (นายพงศธีรัช กนกากร)           กรรมการ 
๑๗. รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการ 
๑๘. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย (นางนันทิดา วังศิริ แทน)          กรรมการ 
๑๙. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ (นางสาวธมนวรรณ รัตนพันธ แทน)         กรรมการ 
๒๐. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวขวัญตา ชางทอง)              กรรมการ 
๒๑. รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ            กรรมการ 

(อ.ทิวาวัน คําบรรลือ แทน) 
๒๒. รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต       กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. หัวหนางานธุรการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี  อรุณวรากรณ)          ติดภารกิจ 
2. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร                     ติดภารกิจ 
3. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน              ติดภารกิจ 
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ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสุริยา แกวรอดฟา (กองกิจการนิสิต) 
๒. นายประวิทย  โสมีชัย (กองกิจการนิสิต) 
๓. นายสําเริง เครื่องไธสง (กองกิจการนิสิต) 
๔. นางคณิศร  สัจจะธีระกุล (กองกิจการนิสิต) 
๕. นางสาวกาญจนา  สุทธิแพทย (กองกิจการนิสิต) 
๖. นางสาวพูมิชาติ  เอียดแกว (กองกิจการนิสิต) 
๗. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต 
๘. ประธานสภาผูแทนนิสิต  
๙. นายชัยพัฒน กุศลจิตต (สภาผูแทนนิสิต) 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1  พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2561 ผู อํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดจัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2561 ในวันศุกรท่ี 9 
พฤศจิกายน 2561 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต นํานิสิต
ชวยงานในพิธีจํานวน 30 คน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจัดบริการรถรับสงใหบุคลากรและนิสิตท่ีประสงคจะเขารวมพิธี
ดังกลาว  โดยนัดหมายเวลา 07.30 น. ณ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร และกําหนดใหแตงกาย ดังนี้ 

- การแตงกายของผูบริหาร เครื่องแบบปกติขาว 
- การแตงกายของบุคลากร เสื้อสีเขียว มก. 
- การแตงกายของนิสิต ชุดพิธีการ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2  โครงการฝกอบรมผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต แจงวากําหนด

จัดโครงการฝกอบรมผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1 ระหวางวันท่ี 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ เรือนไม         
ชายคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดกําหนดการดังเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงผูเขารวม
โครงการดังกลาว ไดแกผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1 ทุกคณะในวิทยาเขตบางเขนคณะละ 5 คน ซ่ึงมีเนื้อหาในการ
อบรม เก่ียวกับการเสริมสรางความเปนผูนําแกผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1 รวมถึงการสรางความเขาใจรูปแบบ
แนวทางของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แกผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1 การสรางเครือขายผูนํา
กิจกรรมนิสิต เปนตน 
           ท่ีประชุมรับทราบ 

1.3  งานวันท่ีระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต 
แจงวามหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันท่ีระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ในวันพฤหัสบดีท่ี 
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยขอความอนุเคราะห
นิสิตแตละคณะตามจํานวนดังเอกสารประกอบการประชุม และงดการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปท่ี 1 ในวันดังกลาว ตั้งแต
เวลา 15.00 น. เพ่ือใหนิสิตเขารวมงานดังกลาวโดยพรอมเพรียง  
           ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.4  การเสนอพิจารณาแกไข/เพ่ิมเติมทางดานกายภาพเพ่ือความปลอดภัยของนิสิต ผูอํานวยการ     

กองกิจการนิสิตแจงวาตามท่ีกองกิจการนิสิตไดนําเสนอมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไข/เพ่ิมเติมทางดานกายภาพเพ่ือความปลอดภัย
ของนิสิตนั้น ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือ
วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 ไดพิจารณาขอเสนอและเรื่องท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ดังนี้ 

- เนื่องจากถนนวิโรจอ่ิมพิทักษ เชื่อมตอกับบริเวณแนวถนนชูชาติกําภู ซ่ึงจะตองกอสราง/ปรับปรุงแนว
ทอรับน้ําเสียและคูระบายน้ําในบริเวณใกลเคียง ท่ีประชุมฯกายภาพ มีมติเห็นชอบใหการกอสรางดังกลาวแลวเสร็จ
กอนจึงพิจารณาปรับรูปแบบการใชเสนทางถนนวิโรจอ่ิมพิทักษ ตอไป 

- กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีไดรับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง ไปยัง              
คณะสิ่งแวดลอมแลวประมาณ 90,000 บาท ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ และท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทางกายภาพเห็นชอบให กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํารวจพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงวาไฟฟาแสงสวาง
เพียงพอหรือไม เพ่ือดําเนินการเพ่ิมไฟสองสวางตอไป 

- การติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณรอบอาคารสารนิเทศ 50 ป กองแผนงานไดดําเนินการ โดยใช
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยติดตั้งไฟสองสวางจํานวน 9 ดวง ซ่ึงในสวนของการติดตั้งไฟสองสวาง
บริเวณทางเดินเชื่อมตอไปยังคณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะสิ่ งแวดลอม และคณะประมง ท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพเห็นชอบใหกองแผนงานดําเนินการออกแบบเปนระยะตอไป 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพเห็นชอบใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี เพ่ิมเติม
เสนทางเดินรถโดยสารสวัสดิการไปยังพ้ืนท่ีคณะวนศาสตรและคณะสัตวแพทยศาสตร โดยพิจารณาจากรถไฟฟาท่ี
เพ่ิมมาใหม 

- กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีไดรับงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมผิวถนนและทางเดินเทาท่ี
ชํารุด ชวงพ้ืนท่ีคณะวนศาสตรและคณะสัตวแพทยศาสตรแลว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพเห็นชอบใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี พิจารณาสํารวจและซอมแซม
บริเวณถนนท่ีมีน้ําทวมขังทุกจุด โดยเฉพาะบริเวณถนนดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป เนื่องจากมีน้ําทวมขังใน
ปริมาณมาก ซ่ึงเกิดความไมสะดวกและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและเปนอันตรายตอผูใชเสนทางได 

- จากปญหาการจราจรบริเวณอาคาร KU Avenue โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงรีบ (เชา-เย็น) ซ่ึง            
สืบเนื่องมาจากรถสงของของรานคาจอดรถซอนคัน ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพมอบสํานักงาน
ทรัพยสินจัดการสภาพการจราจรและการจอดรถบริเวณอาคาร KU Avenue ใหเรียบรอย โดยลานจอดรถใหจอด
ไดเฉพาะรถของผูใชบริการเทานั้น สวนรถของรานคาซ่ึงตองจอดตลอดท้ังวันใหนําไปจอดท่ีลานสํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร โดยประสานกับกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีตอไป 

- ปญหาเรื่องท่ีผูขับข่ีจักรยานยนตรับจาง นํารถไปจอดบนศาลาท่ีพักคอยรถโดยสาร จนทําใหนิสิตและ
บุคลากรตองออกมารอรถบริเวณนอกศาลา ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพมอบกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี แกไขปญหาเรื่องดังกลาวโดยเรงดวน 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.5  นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม งานเกษตรแฟร 2562 คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมงาน
เกษตรแฟร 2562 แจงวา งานเกษตรแฟร 2562 คณะกรรมการฯ มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนี ้

- คัดแยกขยะ 
- งดโฟม 
- ลด single use plastic 
- ลดกระดาษ (เอกสาร) 
- ประหยัดพลังงาน 
- จัดการน้ําเสีย 
- จัดการท่ีจอดรถและการขนสงในงาน 
นอกจากนี้ ยังมีการรณรงคงด ลด พลาสติกใชแลวท้ิงตั้งแตตนทาง โดยจะมีการกําหนดใหรานคาและ

นิสิตท่ีออกรานเลือกใชวัสดุใสอาหารท่ีสามารถยอยสลายไดงาย ใชพลาสติกใหนอยท่ีสุด และจัดใหมีการบําบัดน้ํา
เสียอยางเหมาะสม การประชาสัมพันธใหใชรถสาธารณะเดินทางมาเท่ียวงานเกษตรแฟร  

การจัดพ้ืนท่ีแยกขยะโดยรับสมัครนิสิตอาสาสมัครคัดแยกขยะจํานวน 7 จุด (40-50 คนตอวัน) และ
อาสาสมัครดังกลาวตองเดินรับขยะแตละชวงเวลา ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ท้ังนี้มีคาตอบแทนใหนิสิตตาม
สมควรและนิสิตจะไดมีความรูในการคัดแยกขยะ รวมถึงการนําขยะไปใชประโยชน 

ท่ีประชุมรับทราบ 
1.6  รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

  1.6.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ ขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาวาเห็นสมควรใหนิสิตดําเนินการสอบตอ หลังจากพบวามีการสอทุจริตหรือไม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรใหนิสิตท่ีทุจริตหรือสอทุจริตในการสอบ มีสิทธิทําขอสอบตอจน
เสร็จ แตตองมีการแยกตัวนิสิตดังกลาวออกจากท่ีนั่งเดิม และใหประสานงานกับอาจารยประจําวิชาเพ่ือตรวจสอบ
ทันที 

    1.6.2  คณะอนุกรรมการประสานงานดานประกันคุณภาพนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ      
แจงวา จากการเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เขาใจในประเด็นของ
การใหความรูดานประกันคุณภาพแกนิสิตวาไมสามารถทําไดกับนิสิตท้ังหมด ในกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของ และในสวนของกรรมการท่ีดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจท่ีคณะ จะพบคําถามจาก
คณะกรรมการเก่ียวกับตัวชี้วัด วาวัดอยางไรใหไดตรงกับวัตถุประสงค 

    ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 
             ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งท่ี 10/2561 โดยใหแกไข 
ดังนี้  

- “เห็นสมควรเพ่ิมมาลาย ตามทางแยกของถนนสายหลักรอบมหาวิทยาลัย” แกไขเปน “เห็นสมควรเพ่ิม
ทางมาลาย ตามทางแยกของถนนสายหลักรอบมหาวิทยาลัย” 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1  โครงการอบรมเยาวชน หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต   
กองกิจการนิสิตแจงกําหนดการจัดโครงการอบรมเยาวชน หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 ในวันเสารท่ี 10  
พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป ขณะนี้อยู
ในระหวางรอการตอบรับสรุปจํานวนนิสิตเขารวมโครงการของแตละคณะ 
          ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ใหคณะท่ียังไมตอบรับจํานวนนิสิต ดาํเนินการตอบรับกลับมาท่ีงานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตตอไป 
           3.2  โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน หนวยพัฒนานิสิตสูสากล กองกิจการนิสิตแจงกําหนดการจัด
โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ระหวางวันท่ี 5 – 9 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ขอขยายเวลาการลงทะเบียนเขารวมงานออนไลนจากเดิม เปน วันเสารท่ี 15 ธันวาคม 2561 และกําหนดนัดหมาย
ประชุมการดําเนินงานโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ในวันจันทรท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  
          ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ใหสภาผูแทนนิสิตเปลี่ยนตราสัญลักษณสภาผูแทนนิสิตในปายประชาสัมพันธใหเปน
ภาษาอังกฤษ และปรับขอความใหกระชับมากข้ึน 
 3.3  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงกําหนดการ
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จะจัดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยจําปาสัก 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการคือนิสิตท่ีมีความสามารถทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยไดมีการประชาสัมพันธรับสมัครนิสิตเพ่ือเขารวมโครงการทางเว็บไซต และจะมีการคัดเลือกใน
วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  
 ท่ีประชุมรับทราบ  
 3.4  โครงการ 1 องคกร 1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวาอยูระหวาง    
การวางแผนและรวบรวมโครงการ ซ่ึงรูปแบบโครงการจะเปนความรวมมือของนิสิตท้ัง 15 คณะ 
 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้เสนอแนะใหดําเนินการโครงการดังกลาวรวมกับการจัดงานเกษตรแฟร 2562 และ
จัดทําเอกสารประกอบ การวางแผนการดําเนินโครงการจัดสงใหกองกิจการนิสิตกอนการประชุมในครั้งตอไป (13 
ธันวาคม 2561)   
 3.5  โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวามีโครงการของนิสิตท่ีดําเนินการแลวจํานวน 
26 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ท่ียังไมไดดําเนินการสงโครงการมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการ
นิสิต องคการบริหาร องคการนิสิต 3 โครงการ สภาผูแทนนิสิต 2 โครงการ คณะเกษตร 1 โครงการ คณะ
มนุษยศาสตร 1 โครงการ คณะวนศาสตร 1 โครงการ คณะวิทยาศาสตร 1 โครงการ คณะเศรษฐศาสตร 1 โครงการ 
คณะสังคมศาสตร 12 โครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 โครงการ  
          ท่ีประชุมรับทราบ 
 3.6  โครงการเกษตรศาสตรวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี (Freshy Run) องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีนิสิตทุกชั้นปลงทะเบียนออนไลนจํานวน 563 คนและมี
การสั่งจองเสื้อจํานวน 102 ตัว บุคลากรกองกิจการนิสิตไดรับมอบหมายหนาท่ีลงทะเบียนหนางานในวันดังกลาว 
          ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การจัดการแสดงคอนเสิรตในโครงการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกสระดับมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีกําหนดจัดการแสดงคอนเสิรต ศิลปนวง Big Ass ในโครงการแขงขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกสระดับมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในวันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ ท้ังนี้จํากัดนิสิตเขาชมคอนเสิรตจํานวน 300 คน เพลงท่ีเลนเปนเพลงชา ไมมีการกระโดด และจะ
ไมทําใหเกิดความเสียหายแกสถานท่ี 
           ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุญาตใหจัดการแสดงคอนเสิรตดังกลาว แตใหเพ่ิมความระมัดระวังเรื่อง          
ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ รวมถึงวางแผนการในการจํากัดจํานวนผูเขารวมชมคอนเสิรต ซ่ึงอาจมีมากกวา 300 
คน 
          4.2  การจัดการแสดงคอนเสิรตในการแขงขันกีฬาภายในเกษตรศาสตร ประจําป 2561 ท่ีประชุม
พิจารณาการจัดการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนภายนอก ในการแขงขันกีฬาภายในเกษตรศาสตร ประจําป 2561 
           ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบไมใหมีการจัดการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนภายนอก ในการแขงขันกีฬา
ภายในเกษตรศาสตร ประจําป 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
           5.1  สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตชั้นปท่ี 1 ท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยและ
รับนองใหม ปการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตรายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตชั้นปท่ี 
1 ท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยและรับนองใหม ปการศึกษา 2561 แบงตามคณะและวิทยาเขต ตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
           ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรใหแยกการประเมินขอ 7 และขอ 8 เนื่องจากคาความพึงพอใจแตกตาง
จากขออ่ืนๆ และใหดําเนินการสงเอกสารใหคณะทราบตอไป 
  5.2  นัดหมายประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม 3 ชั้น 5       

กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 09.30 น.  
           ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
    
       

   นายวิชาญ วงษสังข                     นางสาวจันทสร นพพิมาน          
รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต                                             ผูจดรายงานการประชุม 
           กรรมการและเลขานุการ 


