
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต 
ครั้งท่ี 12/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 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. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี  อรุณวรากรณ)   รองประธาน 
๕. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร                        กรรมการ 
๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง               กรรมการ 
๗. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร                                   กรรมการ 

(นางสาวจรินธร เฮงบานแพว แทน) 
๘. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร (นางอภิญญา พุมพวง แทน)                             กรรมการ 
๙. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร (วาท่ีรอยตรีกฤษณะ อวมทอง แทน)          กรรมการ                                  
๑๐. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร              กรรมการ 
๑๑. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ แทน)                       กรรมการ 
๑๒. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม (นางสาวกอบกาญจน เผือกชอุม แทน)         กรรมการ  
๑๓. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร                              กรรมการ 

(นายเพทาย คําสวัสดิ์ แทน) 
๑๔. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร                  กรรมการ 
๑๕. รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการ 
๑๖. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ (นางสาวจารุณี พิทยานิวิฎฐ แทน)           กรรมการ 
๑๗. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวขวัญตา ชางทอง)              กรรมการ 
๑๘. รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ            กรรมการ 

(อ.กนกกาญจน เมฆอนันตธวัช แทน) 
๑๙. รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต       กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. หัวหนางานธุรการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ปญญา  เหลาอนันตธนา)            ติดภารกิจ 
2. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ณัฐพงศ  สุโกมล)           ติดภารกิจ 
3. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร             ติดภารกิจ 
4. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร                     ติดภารกิจ 
5. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย            ติดภารกิจ 
6. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน              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 เอ่ียมประไพ (กองกิจการนิสิต) 
๙. นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ (กองกิจการนิสิต) 
๑๐. นายอลงกรณ รักชาติ (กองกิจการนิสิต) 
๑๑. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1 งานเกษตรแฟร ประจําป 2562 ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร   

แจงวางานเกษตรแฟร ประจําป 2562 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีเง่ือนไขการสงเสริม
การจัดการสิ่งแวดลอมรานคาของนิสิต ดังนี้ 

- ผูไดสิทธิ์ตองตกแตงรานคาใหสวยงามสอดคลองกับการจัดงานเกษตรแฟรตามคอนเซ็ปต Green/ใสใจ
สิ่งแวดลอม ออกแบบโดยประหยัดทรัพยากร ลดมลพิษ และลดการใชพลังงาน ตามแนวทาง Reduce Reuse 
Recycle Upcycle 

- ขอความรวมมืองดใชโฟม ใหใชภาชนะบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือบรรจุภัณฑท่ียอยสลาย
ได ท้ังนี้ควรใชบรรจุภัณฑใหนอยท่ีสุด 

- ขอความรวมมือลดใชถุงพลาสติกท่ีใชครั้งเดียวท้ิง ในการบรรจุสินคาใหลูกคา อาจเลือกใชถุงผา         
ถุงกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติ หรืองดใหถุง (ยกเวนลูกคารองขอ) 

-  รานคาท่ีจําหนายเครื่องด่ืม จะตองติดปายระบุลดราคาใหลูกคา 2 บาท ในกรณีท่ีลูกคานําแกวหรือ
ภาชนะมาใสเอง 

- คัดแยกขยะแตละประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอาหารหรือขยะอินทรียท่ียอยสลายได และขยะอ่ืนๆ 
ตามหลักการคัดแยก นําไปท้ิงในพ้ืนท่ีและตามเวลาท่ีกําหนด 

- ลดการใชพลังงาน ควรใชหลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดพลังงาน 
- รานคาท่ีจําหนายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ตองจัดการน้ําท้ิงจากรานดังตอไปนี้ 
   ก) น้ําเปลา น้ํารอน และน้ําแข็ง มีการปรับใหน้ําดังกลาวมีอุณหภูมิเทาน้ําธรรมชาติ กอนระบายลง

พ้ืนดินท่ีซึมน้ําไดดีหรือรดน้ําตนไมโดยไมทําใหเกิดความเสียหายตอตนไม 
   ข) เศษอาหาร น้ําท่ีไมใชน้ําเปลา เชน ชา กาแฟ นม น้ําหวาน ใหท้ิงในถังแยกขยะประเภทเศษอาหาร 



๓ 
 

   ค) กรณีมีการลางจาน/ภาชนะ ใหทําการบําบัดน้ําเสียจากการลางเบื้องตน อาทิ ทําการติดตั้งถังดัก
ไขมันท่ีมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําลาง และทําการตักไขมันท้ิงในถังขยะเศษอาหารทุกวันหรือบอยกวาหากมี
ปริมาณไขมันมาก กอนระบายน้ําท้ิงผานถังดักลงระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ี  

ท้ังนี้  กองกิจการนิสิตจะดําเนินโครงการกลุมเกษตรเพ่ือสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ (Kasetsart 
University Environment and Natural Group) : KU-ENG โดยมีนิสิตอาสาสมัครเดินเทาชวยเก็บขยะ นําขยะ
มาคัดแยกตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนดจํานวน 7 จุด การแจกผาสําหรับหอของแบบญ่ีปุน การแจกถุงผา ท้ังนี้ท่ีประชุม
เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดการแลกคูปอง/เพ่ิมสวนลด สําหรับผูท่ีนําภาชนะหรือถุงผามารวมงาน 

- งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ไดจัดทํารางระเบียบการควบคุมกํากับดูแลความเรียบรอยใน        
การดําเนินกิจกรรมนิสิตออกรานคา ในงานเกษตรแฟร ประจําป 2562 รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของ  
ผูยื่นขอรับสิทธิ์ เง่ือนไขการยื่นใบสมัครออนไลน  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของคุณสมบัติของผูยื่นขอรับสิทธิ์ เง่ือนไข
การยื่นใบสมัครตอไป 

1.2 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงกําหนดจัดงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 ระหวางวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย ชมรมนาฏศิลป
จัดการแสดงรูปแบบใหมชุด ระบําดอกนนทรี มีนิสิตเขารวมโครงการจํานวน 18 คน  
           ท่ีประชุมรับทราบ 

1.3  ความคืบหนาการจัดทําระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวารางระเบียบ
กองทุนพัฒนานิสิต อยูในระหวางเสนอสํานักงานกฎหมายตรวจสอบ ซ่ึงสํานักงานกฎหมายจะตั้งขอสังเกตในบทประกาศ 
และสงกลับกองกิจการนิสิตพิจารณาตอไป 
           ท่ีประชุมรับทราบ 

1.4  การลงนามความรวมมือระหวาง กยศ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต แจงวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาและ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีกําหนดจัดทําโครงการนํารองการใชระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทาง
ดิจิตอลของนิสิตท่ีขอใชเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยไดทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรียบรอยแลว 

ท่ีประชุมรับทราบ 
1.5  รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
       1.5.1  คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวาในชวงนี้     

ศูนยสงเสริมสุขภาวะนิสิตดูแลนิสิตพิเศษในดานการสอบ และอยูในระหวางการสอบถามการจัดตั้งศูนยสงเสริม  
สุขภาวะนิสิตในวิทยาเขตตางๆ โดยไดทําหนังสือสอบถามวิทยาเขตเรียบรอยแลว 

       ท่ีประชุมรับทราบ 
  1.5.2  คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่อง

ตางๆ ดังนี้  
  - ขณะนี้อยูในระหวางการสอบ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตไดทําการรณรงคการไมทุจริต   

การสอบอยางตอเนื่อง รวมถึงการรณรงคการขับข่ีปลอดภัย ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตขอใหท่ีประชุมพิจารณา
ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการผลักดันใหเกิดการรณรงคการขับข่ีปลอดภัย ซ่ึงกองกิจการนิสิต ขณะนี้ไดจัดทําโปสเตอร
รณรงคตามเอกสารประกอบการประชุมแลว 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลวจะนําเสนอมหาวิทยาลัย ในการรณรงคเรื่องดังกลาว รวมถึงเสนอแนะให
รณรงคในเรื่องท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

     1) สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ีรถจักรยานยนต  
     2) มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต  
     3) ไมอยูในภาวะมึนเมาหรือมีสารเสพติดในรางกายขณะขับข่ีรถจักรยานยนต  
     4) ขับข่ีรถจักรยานยนตตามปายบังคับจราจร  
     5) ขับข่ีรถจักรยานยนตตามเสนทางการเดินรถ  
     6) ไมขับข่ีรถยอนศรและไมขับข่ีในชอง Bike Lane  
     7) ไมใชเครื่องมือสื่อสารระหวางขับข่ี  
     8) ไมจอดในท่ีหามจอด  
     9) สํารวจและทําทางมาลายใหชัดเจน  
     10) เพ่ิมลูกระนาดใกลทางขาม 
  ท้ังนี้มอบหมายใหงานวินัยและพัฒนานิสิตดําเนินการตอไป 

    1.5.3  คณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ แจงวาตามท่ีไดขอใหคณะเสนอรายชื่อนิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทานนั้น    
คณะกรรมการฯ กําหนดพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน รอบท่ี 1 ในวันพฤหัสบดีท่ี 
13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ซ่ึงบางคณะยังไมไดสงรายชื่อมา กองกิจการนิสิตจะแจงใหคณะกําหนดสง
รายชื่ออีกครั้งเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมตอไป   

    ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 
             ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งท่ี 11/2561  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1  ความคืบหนาการทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต     
แจงวา สภาผูแทนนิสิตแตละวิทยาเขตไดพิจารณารางธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรียบรอยแลว      
ซ่ึงงานกิจกรรมนิสิตจะสรุปภาพรวมการประชุมเสนอผูบริหารทราบและกําหนดนัดหมายประชุมคณะกรรมการ   
อีกครั้งเพ่ือสรุปผลการทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของทุกวิทยาเขต ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 
มกราคม 2562  
          ท่ีประชุมรับทราบ  
           3.2  โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน หนวยพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล กองกิจการนิสิตแจงวา
ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยตางประเทศตอบกลับมา 2 สถาบัน จากท้ังหมด 40 สถาบัน และอยูระหวางติดตามผลการ
ตอบรับของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 12 สถาบัน 
           ท่ีประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจากเดิม ซ่ึงจะเดินทางไปเยี่ยมชมเอเชีย
ทีค เดอะริเวอร ฟรอนท เปน ใหนิสิตตางชาติสวมชุดไทยรวมงานอุนไอรัก คลายความหนาว สายน้ําแหง
รัตนโกสนิทร ในวันจันทรท่ี 7 มกราคม 2562 
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 3.3  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาไดคัดเลือก
นิสิตเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติมีจํานวน 12 คน โดยเปนนิสิตจากชมรมนาฏศิลปไทย 5 
คน ชมรมดนตรีไทย 1 คน ชมรมนิสิตอีสาน 1 คน ชมรมวงดนตรีลูกทุงรวมดาวกระจุย 2 คน ชมรมดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 คน ชมรมมวยวิทยาเขตกําแพงแสน 2 คน  
 ท่ีประชุมรับทราบ  
 3.4  โครงการ 1 องคกร 1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีองคกร
กิจกรรมนิสิตบําเพ็ญประโยชนจํานวน 16 องคกร ซ่ึงไดเสนอกิจกรรมท้ังสิ้น 10 กิจกรรม ดังนี้ 
  - เกษตรสะอาด โดยชมรมคนสรางปา 
  - ชมรมเหด็ขออาสา โดยชมรมเห็ด 
  - นิสิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย โดยชมรมผูนําเยาวชนตนแบบแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและชมรม
พัฒนาศักยภาพ 
  - บํารุงและพัฒนาฟุตบาทบริเวณรอบตึก 8 โดยชมรมรักษชางไทย 
  - เพ่ือเพ่ือนกุหลาบเหลือง โดยชมรมสาธารณสุขและชมรมธารความรูนนทร ี
  - นสิิตหอในอาสาบําเพ็ญประโยชน โดยชมรมชาวตึกชาวหอ 
  - ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน โดยชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน 
  - AI Society โดยสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  - ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและชุมชนขางเคียง โดยสโมสรนิสิต       
คณะสัตวแพทยศาสตร 
  - โครงการนิสิตรุนใหมใสใจภูมิทัศน โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร, คณะประมง, คณะสิ่งแวดลอม,  
คณะเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ท่ีประชุมเสนอแนะใหดําเนินกิจกรรมท่ีคลายคลึงกันในวันเดียวกัน และบางกิจกรรม
ควรประสานงานกับกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี รวมถึงมอบหมายใหองคการบริหาร องคการนิสิตจัดทํา  
การขออนุมัติโครงการพรอมแนบรายละเอียดโครงการเสนอมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต 
 3.5  โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาองคกรกิจกรรมนิสิตท่ีดําเนินการสงเอกสาร
แลวจํานวน 28 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ท่ียังไมไดดําเนินการสงเอกสารสรุปโครงการมายัง   
งานกิจกรรมนิสิตจํานวน 72 โครงการ กองกิจการนิสิต องคการบริหาร องคการนิสิต 3 โครงการ สภาผูแทนนิสิต 2 
โครงการ สโมสรนิสิตคณะเกษตร 1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร 1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร 1 โครงการ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร 11 โครงการ สโมสรนิสิต  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 โครงการ สโมสรนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ 1 โครงการ ชมรม
ตางๆจํานวน 22 โครงการ 
          ท่ีประชุมรับทราบ 
 3.6  โครงการนวัตกรรมนิสิต ประธานแจงเรื่องตางๆ ดังนี้  
        1) ขอประชาสัมพันธใหคณะมาใชบริการ TRUE LAB อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในการจัด
ประชุมหรืออบรม  
        2) การจัดอบรมโครงการ TEXT START UP ระยะสั้นใหแกนิสิต โดยมีกําหนดจัดทําในชวงงาน  
เกษตรแฟร 
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        3) ธนาคารออมสินกําหนดจัดโครงการประกวดไอเดียทําคลิปวิดีโอระดับมหาวิทยาลัย โดยระยะเวลา
จัดโครงการ 1 ป ซ่ึงจะเริ่มโครงการตนป 2562 และมีเงินรางวัลรางวัลท่ี 1 เปนทุนการศึกษา 10,000 บาท ท้ังนี้
มอบหมายกองกิจการนิสิตแตงตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก Project Clip VDO ตอไป 
        4) นิสิตท่ีมีแนวคิดจัดโครงการนวัตกรรมโดยใหนิสิตแสดงผลงานในชวงปลายภาคการศึกษาตอไป 
        5) Start up Eco Build เลื่อนจัดไปในภาคการศึกษาตอไป โดยจะมีการนัดคุยกับผูบริหารอีกครั้ง 
          ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
           4.1  สรุปรายงานโครงการลอยกระทง ประจําป 2561 องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวาเม่ือวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2561 มีผูเขารวมงานลอยกระทงจํานวน 6,000 คน กระทงท่ีนับไดท้ังหมด 5,500 ใบ โดยรอยละ 25 เปน
กระทงขนมปง ขอเสนอแนะคือ จํานวนถังขยะมีนอย สรุปคาใชจาย รายรับ 653,100 บาท รายจาย 638,240 บาท 
คงเหลือ 14,860 บาท 
           ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ใหนโยบายในการจัดโครงการครั้งตอไปวา ใหนิสิตคํานึงถึงความประหยัดและ
ความพอเพียง ในดานการจัดงานและการประกวดนางนพมาศ ท้ังนี้ใหองคการบริหาร องคการนิสิตสรุปคาใชจาย
และสงเอกสาร กนส.2 ภายในเดือนมกราคม 
            4.2  สรุปผลการดําเนินงานโครงการเฟรชชี่เดย & เฟรชชี่ไนท 2018 ประธานแจงวาไดใหองคการ
บริหาร องคการนิสิตชี้แจงการประกวดทูตกิจกรรมในการจัดงานฯ ซ่ึงโครงการดังกลาวไดรับงบประมาณจํานวน 
750,000 บาท และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ท้ังนี้ท่ีประชุมไดมอบนโยบายเปนแนวทางการดําเนินการในครั้งตอไป 
ดังนี้   
             - การใชงบประมาณใหคุมคาตอวัตถุประสงคของการจัดโครงการ 
             - การวางแผนการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานใน
สวนของการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในโครงการตางๆท่ีผานมาใหดียิ่งข้ึน  
             - รวบรวมใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบสําคัญรับเงินท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการใชจายท่ีโครงการไดรับจัดสรร 
เสนอตอฝายกิจกรรมนิสิต ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเสร็จสิ้นโครงการ  
             - สําหรับการวางแผนการจัดกิจกรรมในปการศึกษาตอไป ขอใหแตละองคกรกิจกรรมนิสิตพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตเพ่ือขอ
อนุมัติกอนดําเนินการจัดโครงการ            
           ท้ังนี้กําหนดใหองคการบริหาร องคการนิสิตดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการเฟรชชี่เดย & 
เฟรชชี่ไนท 2018 และโครงการอ่ืนๆท่ีดําเนินการในภาคตนของปการศึกษา 2561 เสนอตองานกิจกรรมนิสิต
ภายในวันจันทรท่ี 7 มกราคม 2562 
            4.3  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ประธานแจงวา จะมีการประชุมหารือกับกองวิเทศสัมพันธ 
ในการเลือกมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมีความรวมมือกัน และวางแผนการดําเนินโครงการรวมกัน เพ่ือกําหนด
รูปแบบกิจกรรมท่ีใหนิสิตท่ีเขารวมโครงการไดฝกฝนทักษะการเรียนรูและชวยเหลือตนเอง และสอดคลองตาม
วัตถุประสงค 
 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้มอบหมายใหงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตนัดหมายประชุมหารือ           
คณะกรรมการฯ ตอไป 
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 4.4  เนื่องจากปจจุบันพบขาวปญหานิสิตมีการฆาตัวตายเกิดข้ึนบอยครั้ง เนื่องจากความเครียดและ
ภาพสื่อท่ีไดรับ จึงเห็นสมควรใหเพ่ิมการประชาสัมพันธศูนยสงเสริมสุขภาวะนิสิตเพ่ือใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
ความชวยเหลือแกนิสิต 
 ท่ีประชุมรับทราบ    

  4.5  นัดหมายประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 ณ หองประชุม 3 ชั้น 5       
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 09.30 น.  
            ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
          

 
   นายวิชาญ วงษสังข                    นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร          

รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต                                             ผูจดรายงานการประชุม 
           กรรมการและเลขานุการ 


