
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต 
ครั้งท่ี 1/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562  

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.สุรัสวดี  อรุณวรากรณ)   รองประธาน 
๖. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเกษตร                        กรรมการ 
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร (นางอภิญญา พุมพวง แทน)                             กรรมการ 
๘. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร               กรรมการ 
๙. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร                                            กรรมการ 
๑๐. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร              กรรมการ 
๑๑. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร (นายประสิทธิ์ รอดพันธุ แทน)                       กรรมการ 
๑๒. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดลอม                  กรรมการ  
๑๓. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร                  กรรมการ 
๑๔. รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการ 
๑๕. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย            กรรมการ 
๑๖. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวขวัญตา ชางทอง)              กรรมการ 
๑๗. รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ            กรรมการ 
๑๘. รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต       กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. หัวหนางานธุรการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ณัฐพงศ  สุโกมล)           ติดภารกิจ 
2. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะประมง              ติดภารกิจ 
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร           ติดภารกิจ 
4. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร          ติดภารกิจ 
5. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร                     ติดภารกิจ 
6. รองคณบดีฝายพัฒนากิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ             ติดภารกิจ 
7. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน              ติดภารกิจ 

 

 



๒ 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสุริยา แกวรอดฟา (กองกิจการนิสิต) 
๒. นายมนัส นิลสวัสดิ์ (กองกิจการนิสิต) 

๓. นายสําเริง เครื่องไธสง (กองกิจการนิสิต) 
๔. นางคณิศร  สัจจะธีระกุล (กองกิจการนิสิต) 
๕. นางสาวกัญญาพร อินทวาส (กองกิจการนิสิต) 
๖. นางสาวพูมิชาติ  เอียดแกว (กองกิจการนิสิต) 
๗. นางสาวศิริรัตน เอ่ียมประไพ (กองกิจการนิสิต) 
๘. นายพงษทร  ติสันเทียะ (กองกิจการนิสิต) 
๙. นายอลงกรณ รักชาติ (กองกิจการนิสิต) 
๑๐. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต 
๑๑. ประธานสภาผูแทนนิสิต 
๑๒. นางสาวณัฐนรี นิสงค (องคการบริหาร องคการนิสิต) 
๑๓. นางสาวสุฑานน เปรมปรีดา (องคการบริหาร องคการนิสิต) 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบ 76 ป ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบ 76 ป ในวันเสารท่ี 2 
กุมภาพันธ 2562 ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย และหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองกิจการนิสิตไดรับ
มอบหมายใหดูแลเรื่องการจัดลําดับวางพวงมาลา สําหรับคณะหรือหนวยงานท่ีประสงควางพวงมาลาเวลา    
07.00 น. สามารถวางพวงมาลาไดโดยไมตองลงทะเบียนรับบัตรคิว ชวงพิธีการในการวางพวงมาลามีลําดับการ
วางพวงมาลา ดังนี้  

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- คณะครอบครัวของสามบูรพาจารย 
- ชมรม มก. อาวุโส 
- มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ 
- อธิการบดี/ผูบริหาร สถาบันคูสัญญาความรวมมือทางวิชาการจากตางประเทศ 
- องคการบริหาร องคการนิสิต สภานิสิต องคการบริหาร องคการนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
- โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร 

และกําหนดใหแตงกาย ดังนี้ 
            - การแตงกายของผูบริหาร มก. เสื้อเบลเซอรทับเสื้อสีเขียว มก. 
             
 



๓ 
 

            - การแตงกายบุคลากร มก. เสื้อสีเขียว มก. 
            - การแตงกายบุคคลท่ัวไป ชุดสุภาพสากล  

ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2 การจัดทําแบบสํารวจนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึก

ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิตไดรับมอบหมายใหจัดทําแบบสํารวจนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึก ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต เบื้องตนเปนการ
สํารวจจํานวนนิสิตท่ีไดรับผลกระทบ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการ
พิจารณาหลักเกณฑการใหความชวยเหลือนิสิตท่ีไดรับผลกระทบตอไป โดยแบบฟอรมสํารวจฯ อยูในระหวางการ
พิจารณาอนุมัติ จะดําเนินการเผยแพรใหคณะตางๆ ตอไป และกําหนดยื่นแบบสํารวจภายในวันท่ี 31 มกราคม 
2562 
           ท่ีประชุมรับทราบ 

1.3  รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
       1.3.1  คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวาในชวงนี้     

ศูนยสงเสริมสุขภาวะนิสิตดูแลนิสิตพิเศษมีการจัดโครงการออกรานคาของนิสิตพิเศษ ในงานเกษตรแฟร ประจําป 
2562 และในเดือนกุมภาพันธจะจัดโครงการเสวนา โดยเชิญวิทยากรคือ นางสาวณิชชารีย เปนเอกชนะศักดิ์ หรือ 
นองธันย เด็กสาวท่ีประสบอุบัติเหตุตกชานชาลารถไฟฟาท่ีสิงคโปร เพ่ือสรางแรงบันดาลใจแกนิสิตตอไป 

       ท่ีประชุมรับทราบ 
  1.3.2  คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่อง

ตางๆ ดังนี้  
  - งดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และระมัดระวังการไลฟสดเพ่ือสงเสริมการขายใหเปนไปอยางเหมาะสม 

ในงานเกษตรแฟร  
  - งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดทําโครงการสื่อวินัยนิสิต ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ  

โดยเนนการรณรงคในเรื่องการแตงกายเครื่องแบบนิสิตท่ีถูกตอง การรณรงคการขับข่ีปลอดภัย การสอทุจริตและ
การทุจริตในการสอบ รวมถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงโปสเตอรการแตงกายเครื่องแบบนิสิตท่ีถูกตอง      
ใหชัดเจน เขาใจงาย และทันสมัยมากข้ึน 

  - งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตไดสํารวจถนนในมหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยในการ
เพ่ิมเติมยางลูกระนาดสําหรับลดความเร็วของการใชรถและทําทางมาลายบนพ้ืนถนนเปนสัญลักษณสําหรับใหนิสิต
ใชขามถนน ดังนี้ 

    1) บริเวณถนนหนาโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตรขามไปทางเขาอาคารระพีสาคริก (ทํายาง   
ลูกระนาดและทางมาลาย) 

    2) บริเวณ 4 แยก อาคารศูนยการเรียนรู 1 (ปรับปรุงยางลูกระนาดและทางมาลาย) 
    3) หนาอาคารศูนยเรียนรวม 1 ขามไปอาคารระพีสาคริก (ทําทางมาลาย) 
    4) บริเวณทางแยกแนวถนนตนสนฝงขามไปคณะสังคมศาสตร (ทํายางลูกระนาดและปรับปรุง

ทางมาลาย) 
    5) บริเวณหนาอาคาร 4 คณะสังคมศาสตร ขามไปยังปายรถเมล (ทําทางมาลาย) 
    6) บริเวณ 4 แยก คณะศึกษาศาสตร (ปรับปรุงยางลูกระนาดและทางมาลาย) 
    7) บริเวณ 4 แยก อาคารสารนิเทศ 50 ป (ปรับปรุงยางลูกระนาดและทางมาลาย) 



๔ 
 

     8) บริเวณ 3 แยกไปรษณียเกา (ทํายางลูกระนาดและทางมาลาย) 
     9) บริเวณถนนระหวางศูนยหนังสือขามไปธนาคารไทยพาณิชย (ทําทางมาลาย) 
     10) บริเวณ 3 แยก ทางเขาคณะเศรษฐศาสตร (ทํายางลูกระนาด) 
     11) บริเวณถนนหนา KU HOME ขามไปสํานักบริการคอมพิวเตอร กอนถึงทางแยกเขาสหกรณ

ออมทรัพย (ทําทางมาลาย) 
     12) บริเวณ 4 แยก แถวสนามตะกรอ และสนามอินทรีฯ (ปรับปรุงยางลูกระนาดใหสูงข้ึนเพราะ

รถยังใชความเร็วไดโดยไมลดความเร็ว) 
     13) บริเวณทางแยกเขาโรงอาหารกลาง 1 (ทํายางลูกระนาด) 
     14) บริเวณถนนหนา HAPPY PLACE CENTER ขางอาคารเทพศาสตรสถิตย (ทําทางมาลาย

และยางลูกระนาด)  
 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้มอบหมายใหงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตดําเนินการตอไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    1.3.3  คณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเดนและผูแทนนิสิตเขารับรางวัลพระราชทาน ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

    -  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องนิสิตท่ีมีความประพฤติดีเดน นิสิตท่ีมีผลงานดีเดน
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ประจําภาคตน           
ปการศึกษา 2561 มีจํานวนนิสิต ดังนี้  

        1)  นิสิตท่ีมีความประพฤติดีเดน จํานวน 57 คน 
        2)  นิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 32 คน 
        3)  นิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม จํานวน 105 คน 

และมีการประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                       1)  นิสิตท่ีมีความประพฤติดีเดน จํานวน 7 คน 
                       2)  นิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานกิจกรรมนอกหลักสูตร จํานวน 5 คน 
                   -  การคัดเลือกนิสิตเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ขอให
คณะท่ีประสงคจะสงรายชื่อนิสิตเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 สงรายชื่อ
และขอมูลนิสิตมาท่ีงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันจันทรท่ี 21 มกราคม 2562 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
    1.3.4  คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนิสิตสูสากล ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวา งานวินัย

และพัฒนาศักยภาพนิสิตไดเขารวมประชุมการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แนวทางการดําเนินงาน โดยเปดรับสมัครนิสิตเพ่ือเขารวมโครงการจํานวน 40 คน โดยกลุมเปาหมายคือผูนํานิสิต
จํานวน  25 คน และนิสิตท่ัวไป จํานวน 15 คน จะดําเนินโครงการในชวงปลายเดือนมีนาคม แบงการเดินทาง
เปน 2 ประเทศ 4 มหาวิทยาลัย โดยนิสิตเดินทางไปดวยตนเอง และมีบุคลากรกองกิจการนิสิตกํากับดูแล        
ตลอดระยะเวลา 5 - 7 วัน และจะนัดหมายการประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการดําเนินงานตอไป 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 
             ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งท่ี 12/2561 โดยใหแกไข 
ดังนี้  
              - “๙. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร (วาท่ีรอยตรีกฤษณะ อวมทอง)” แกไขเปน             
“๙. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร (วาท่ีรอยตรีกฤษณะ อวมทอง แทน)” 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1  การทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวา ขณะนี้   
อยูในระหวางรวบรวมรางธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เพ่ือดําเนินการสรุปผลการทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของทุกวิทยาเขตตอไป 
          ท่ีประชุมรับทราบ  
           3.2  การจัดงานเกษตรแฟร ประจําป 2562 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต แจงเรื่องตางๆ ดังนี้            
                   - กิจกรรมเวทีการแสดง จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2562 เวลาประมาณ 
17.00 - 21.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล ตรงขามอาคารเทพศาสตรสถิตย 
           ท่ีประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหเพ่ิมเติมเวทีการแสดงกิจกรรมและปรับเปลี่ยนเวลาการแสดง          
เพ่ือความสะดวกในการประชาสัมพันธ 
                   - 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) 
                     9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ลานหนาคณะ) 
                     10) คณะศึกษาศาสตร ไมไดจําหนายอาหาร แตรับจอดรถแทน 
                     11) คณะวนศาสตร ชื่อรานวนศาสตรอินเดียนบาร (ลานจอดรถสํานักการกีฬา) 
                     12) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ชื่อรานสบายปาก (สนามอินทรีย ฝงสนามวอลเลยบอล) 
                     13) ชมรมคายอาสา ชื่อรานครัวคายฯ (สนามบาสเกตบอล) 
                    - สรุปผลการรับสมัครรานคาโซนนิสิต ระหวางวันท่ี 15 - 16 มกราคม 2562 ณ หองประชุม 1 
ชั้น 1 กองกิจการนิสิต มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
จํานวนรานคาท้ังหมด 168 รานคา จัดสรร ดังนี้ 

1) ศูนยบมเพาะธุรกิจ      2 รานคา 
2) คณะสิ่งแวดลอม       1 รานคา 
3) คณะสถาปตยกรรมศาสตร     1 รานคา 
4) คณะมนุษยศาสตร      2 รานคา 
5) คณะบริหารธุรกิจ (ทางเขา)     3 รานคา 
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6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ   2 รานคา 
7) หลักสูตรศาสตรแหงแผนดิน     1 รานคา 
8) ศูนยสุขภาวะนิสิต       1 รานคา 
9) จัดสรรใหแกองคกรกิจกรรมนิสิต และชุมนุม         155 รานคา 

จํานวนผูไดรับสิทธิ์ 
1) กลุมองคกรกิจกรรมนิสิต    36 องคกร 
2) กลุมชุมนุมนิสิต       100 องคกร 
        รวม            136 รานคา 

คงเหลือรานคา 
                 จํานวน         19 รานคา 
           ท่ีประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหจัดสรรรานคาใหแกสโมสรนิสิต/องคกรกิจกรรมนิสิต/ชุมนุมนิสิต         
ท่ีตองการ และรานคาสวนท่ีเหลือจะจัดสรรใหแกชมรมท่ียังไมไดรับสิทธิ์/ชมรมท่ีตองการรานคาเพ่ิมเติมโดยวิธีการ
จับฉลากในวันจันทรท่ี 21 มกราคม 2562 
   - กองกิจการนิสิตจัดโครงการกลุมเกษตรเพ่ือสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ (กูเอง : KU-ENG) โดยมีนิสิต
อาสาสมัครเดินเทาชวยเก็บขยะ นําขยะมาคัดแยกตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนดจํานวน 7 จุด โดยจะแบงการเก็บขยะเปน      
3 รอบ คือ 12.00 น. 16.00 น. และ 18.00 น. แตละรอบมีนิสิตถือปายรณรงคการท้ิงขยะ/ประชาสัมพันธ    
เรื่องตางๆ 8 คน และนิสิตเก็บขยะ 12 คน  
 3.3  การจัดทําระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต จากการประชุมหารือการจัดทํารางระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต 
และเสนอตอสํานักงานกฎหมายเพ่ือพิจารณา สํานักงานกฎหมายมีขอเสนอ/แกไข ดังนี้ 
                   - ขอ 8.1 ใหใส ทรัพยสินของกองทุนใหชัดเจน และระบุวาใหแกนิสิต  
       -  ขอ 9 แกไขเปน ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนานิสิต ประกอบดวย  1) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานกิจการนิสิตเปนประธานกรรมการ 
    2) คณบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 5 คนเปนกรรมการ 
    3) ผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดูแลดานกิจการนิสิต วิทยาเขตละ 1 คนเปนกรรมการ 
    4) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนกรรมการ 
    5) ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต เปนกรรมการ 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งบุคลากรกองกิจการนิสิตเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได ใหคณะกรรมการตาม 
(2) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการ
ข้ึนใหม ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวา จะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม นอกจากพนตําแหนง
ตามวาระแลว กรรมการจะพนตําแหนงเม่ือ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติการเปนคณะกรรมการของ
ประเภทนั้น (4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ (5) เปนบุคคลลมละลาย (6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนคนไรความสามารถในกรณี
กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ อธิการบดีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนไดและใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูผูซ่ึงตนแทน เนื่องจากระเบียบนี้มีวัตถุประสงคบังคับใช
โดยท่ัวไป 
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   - หมวดท่ี 4 อัตราการเบิกจายเงินกองทุน ใหตัดออก เนื่องจากการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การทําบัญชีกองทุนตลอดจนคลอดจนการพิจารณาใชจายเงินของกองทุน และอัตราการจายเงินกองทุนพัฒนา
นิสิตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้จะนํารางระเบียบกองทุนพัฒนานิสิตหารือรวมกับสํานักงานกฎหมายตอไป 
 3.4  โครงการ 1 องคกร 1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีองคกร
กิจกรรมนิสิตบําเพ็ญประโยชนจํานวน 18 องคกร ซ่ึงไดเสนอกิจกรรมท้ังสิ้น 12 กิจกรรม ดังนี้ 
         - เกษตรสะอาด โดยชมรมคนสรางปา 
         - ชมรมเหด็ขออาสา โดยชมรมเห็ด 
         - นิสิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย โดยชมรมผูนําเยาวชนตนแบบแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
ชมรมพัฒนาศักยภาพ 
         - บํารุงและพัฒนาฟุตบาทบริเวณรอบตึก 8 โดยชมรมรักษชางไทย 
         - เพ่ือเพ่ือนกุหลาบเหลือง โดยชมรมสาธารณสุขและชมรมธารความรูนนทรี 
         - นสิิตหอในอาสาบําเพ็ญประโยชน โดยชมรมชาวตึกชาวหอ 
         - ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน โดยชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน 
         - AI Society โดยสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
         - ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและชุมชนขางเคียง โดยสโมสรนิสิต       
คณะสัตวแพทยศาสตร 
         - โครงการนิสิตรุ นใหม ใส ใจภู มิ ทัศน  โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร , คณะประมง ,                   
คณะสิ่งแวดลอม,  คณะเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
         - ชมรมคายอาสาพัฒนา มก. 
         - คายวนศาสตรอาสา ครั้งท่ี 2  
 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้มอบหมายใหองคการบริหาร องคการนิสิตจัดทํา การขออนุมัติโครงการพรอมแนบ
รายละเอียดโครงการเสนอมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตเปนการดวน 
 3.5  โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาองคกรกิจกรรมนิสิตท่ีดําเนินการสงเอกสาร
แลวจํานวน 44 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ท่ียังไมไดดําเนินการสงเอกสารสรุปโครงการมายัง   
งานกิจกรรมนิสิตจํานวน 56 โครงการ  
          ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
            4.1  การกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดวันเปดภาคการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2562 ในวันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2562 จึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณา   
            ท่ีประชุมพิจารณาแลวกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 ดังนี้ 
                    - งานกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน กําหนดจัดงานในระหวางวันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2562 
                    - พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2562 กําหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562  
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 4.2  โครงการ KU Color run 2019 องคการบริหาร องคการนิสิตเสนอโครงการ KU Color run 
2019 : Run for sea life เปนงานวิ่งซ่ึงทางองคการบริหาร องคการนิสิต ขอความรวมมือชมรมในการจัดงาน 
และนํารายไดหลังหักคาใชจายมอบใหกับมูลนิธิศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค รูปแบบ และกําหนดกลุมเปาหมาย
ของการจัดโครงการใหชัดเจนข้ึน 

  4.3  โครงการ “เทศกาลดนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart Music Festival)” องคการ

บริหาร องคการนิสิตเสนอโครงการ “เทศกาลดนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart Music Festival)” 
เป นการจัดการประกวด คัด เลื อกผู เ ข าแข ง ขันความสามารถทางด านดนตรี เ พ่ื อ เปนตั วแทนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขารวมการแสดง ในวันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2562 โดยจะมีการเชิญวงดนตรีของ
มหาวิทยาลัยตางๆเขารวมแสดงในวันดังกลาว และมีการออกรานคาของนิสิต 
            ท่ีประชุมพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกวด เกณฑการคัดเลือก          

และเปดโอกาสใหชมรมท่ีมีความสามารถทางดานดนตรีเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
            5.1  สรุปภาพรวมโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน สภาผูแทนนิสิตแจงวาเม่ือวันท่ี 5 - 9 มกราคม 
2562 มีการจัดโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน จากการประชุมเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2562 ผูแทนนิสิตจากท้ัง 6 
ประเทศ มีขอสรุปรวมกันวาจะสรางสันติภาพและสิทธิมนุษยชนภายในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน
ระหวางนิสิตแตละสถาบัน และภายใน 3 เดือนหลังจากนี้แตละสถาบันจะกลับไปประชุมหารือความพรอมในการเปน
เจาภาพในปตอไป ซ่ึงจะมีการจัดโครงการปละ 1 ครั้ง 
            ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ใหสภาผูแทนนิสิตสรุปคาใชจายโดยละเอียด นําเสนอกองกิจการนิสิต ภายใน
เดือนมกราคม และนําเขาท่ีประชุมเพ่ือเสนอรายละเอียดคาใชจายในการประชุมเดือนกุมภาพันธ 
            5.2  แจงเปลี่ยนวันประชุมกรรมการบริหารกิจการนิสิต เนื่องจากประธานติดภารกิจในวันพฤหัสบดี    
จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบรหิารกิจการนิสิต เปนวันศุกรท่ี 2 ของทุกเดือน  
            ท่ีประชุมรับทราบ 
            5.3  การกําหนดการจัดการเลือกต้ังองคการบริหาร องคการนิสิต ปการศึกษา 2561 องคการบริหาร 
องคการนิสิตแจงวา จะประกาศรับสมัครคณะกรรมการองคการบริหาร องคการนิสิต ในเดือนมกราคม 2562 
และกําหนดการจัดการเลือกตั้งองคการบริหาร องคการนิสิตในวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 5.4  นัดหมายประชุมครั้งตอไป ในวันศุกร ท่ี  15 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม 3 ชั้น 5            
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 13.30 น.  
            ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
          
   

    นายวิชาญ วงษสังข                   นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร          

รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต                                             ผูจดรายงานการประชุม 
           กรรมการและเลขานุการ 


