
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต 
ครั้งท่ี 3/2562 

วันพฤหัสบดท่ีี 7 มีนาคม 2562  

ณ หองประชุม 3 ช้ัน 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.เอ้ืออนุช 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                      ติดภารกิจ 
2. รองผูอํานวยการฝายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ                   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. นางสาวลดาวัลย วชิรเมฆากุล (กองกิจการนิสิต) 
๑๑. นายกองคการบริหาร องคการนิสิต 
๑๒. ประธานสภาผูแทนนิสิต 
๑๓. นางสาวกานตชนา บุญมี (องคการบริหาร องคการนิสิต) 
๑๔. นางสาวสิริยากร เกตุประดิษฐ (องคการบริหาร องคการนิสิต) 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 ผูอํานวยการกองกิจการ

นิสิตแจงวา เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดการอบรม
บุคลากรในสังกัด ในหัวขอ “สถาบันพระมหากษัตริย กับประเทศไทย” และใครขอความอนุ เคราะห
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดอบรมและจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรนํารายละเอียดการจัดโครงการเขาหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารกิจการ
ภายในตอไป 

1.2 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จ         
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวา 
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูฯ กําหนดจัดระหวางวันท่ี 3 - 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร และ
ศูนยปฏิบัติธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร เขตมีนบุรี โดยเปดรับสมัครนิสิต ศิษยเกา คณาจารย บุคลากรทุกคณะ     
ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมอุปสมบทหมู ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ท่ีงานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต โดยกําหนดแตงกายในพิธีฯ ดังนี้ 

       - การแตงกายของบุคลากร เสื้อเชิ้ตสีขาว ใสกางเกงสแลคสีกรมทา 
       - การแตงกายของนิสิต ชุดพิธีการ 
       - การแตงกายของผูรวมงาน ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ 
ท่ีประชุมรับทราบและเสนอใหเพ่ิมคําวา “ไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น” ในโปสเตอรประชาสัมพันธ 



๓ 
 

           1.3 งานสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี ประจําป 2562 ผูอํานวยการกองกิจการนิสิตแจงวา
งานสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี ประจําป 2562 กําหนดจัดในวันพุธท่ี 10 เมษายน 2562 ณ 
บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กําหนดใหแตงกาย ชุดผาไทย/เสื้อมอฮอม/เสื้อลายดอก  
  ท่ีประชุมรับทราบและเสนอแนะเก่ียวกับการประกวดเทพีสงกรานตวาควรใหความสําคัญกับความเปน
เกษตร ความเปนธรรมชาติ และความพอเพียง ไมควรแตงกายฟุมเฟอยเกินความเหมาะสม และการประกวด
เทพีสงกรานตควรกระชับเวลาใหเปนไปตามกําหนดการ 
  1.4 การเสนอวาระสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2562 ประธานแจงวา ตามท่ี
กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอใหเสนอประเด็น สถานการณดานเด็กและเยาวชน เพ่ือจัดทําเปนวาระสมัชชาการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2562 กองกิจการนิสิตขอเสนอประเด็น การสราง “พลเมืองดิจิตอล” 
และวุฒิภาวะทางดิจิตอล (Digital Intelligence Quotient) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
  1.5 สรุปแบบสํารวจนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึกในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคใต งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิตแจงวา ตามท่ีไดรับมอบหมายใหจัดทําแบบสํารวจนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุปาบึก ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต สรุปผลไดดังนี้ 
         - นิสิตคณะสังคมศาสตร 1 ราย 
         - นิสิตคณะเศรษฐศาสตร 1 ราย 
         - นิสิตคณะเกษตร  1 ราย 
         - นิสิตคณะบริหารธุรกิจ 1 ราย 
         - นิสิตคณะประมง  2 ราย 
         - นิสิตคณะศึกษาศาสตร 9 ราย 
โดยกองกิจการนิสิตจะนําสรุปผลการสํารวจดังกลาวเสนอผูบริหารเพ่ือนําเขาท่ีประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาแนวทางความชวยเหลือตอไป  
  ท่ีประชุมรับทราบ         

 1.6 รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
       1.6.1  คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาวะนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวาจากกรณีของ

นิสิตคณะบริหารธุรกิจเสียชีวิต ทาง Happy Place Center จึงมีการวางแผนแนวทางการชวยเหลือนิสิตในชวงการ
สอบ ดังนี้ 

            - การดูแลและเยียวยาจิตใจคนใกลชิดของนิสิตท่ีเสียชีวิต 
         - การสรางสื่อประชาสัมพันธเพ่ือใหกําลังใจแกนิสิตในชวงใกลสอบ 
         - การประชาสัมพันธศูนยสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Happy Place 

Center) ในการรับฟง และปรึกษาปญหาแกนิสิตท่ีตองการความชวยเหลือ 
         - การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางกําลังใจแกนิสิต 
         - การขอความรวมมือในการสํารวจพ้ืนท่ีหรือจุดเสี่ยงในการเกิดเหตุของแตละอาคาร/คณะ 
         - การเสนอมาตรการในการชวยเหลือนิสิตวิกฤติ 
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                  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหมีการจัดอบรมดานการชวยเหลือและใหคําปรึกษานิสิต         
แกบุคคลเปาหมาย 3 กลุม ดังนี้ 
         - ผูนํานิสิต 
         - อาจารยท่ัวไป 
         - บุคลากรกองกิจการนิสิต (นักวิชาการศึกษา)   
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําลังดําเนินการเปดหมายเลขโทรศัพท 3 หลัก เพ่ือรับเรื่องรองทุกข       
และใหคําปรึกษาแกนิสิต และจัดตั้งศูนยรวมใจตอไป 

  1.6.2  คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวา
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตอยูในระหวางการจัดทําคลิปวิดีโอรณรงควินัยนิสิต โดยเนนการรณรงคในเรื่อง
การแตงกายเครื่องแบบนิสิตท่ีถูกตอง และการสอทุจริตและการทุจริตในการสอบ  

  ท่ีประชุมรับทราบ   
    1.6 .3  คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนิสิตสูสากล ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงวา

กําหนดการเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล ประจําปการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
               - มหาวิทยาลัย National Taiwan University ประเทศไตหวัน ชวงเวลาการเดินทาง    

ในระหวางวันท่ี 25 - 30 มีนาคม 2562 วันท่ีเขาศึกษาดูงาน 27 - 28 มีนาคม 2562 นําโดยผูชวยอธิการบดี
ฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.ปวเรศ  ชมเดช) 

          - มหาวิทยาลัย Institut Teknologi Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย ชวงเวลา
การเดินทางในระหวางวันท่ี 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 วันท่ีเขาศึกษาดูงาน 25 - 26 มีนาคม 2562     
นําโดยผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.สุรัสวดี  อรุณวรากรณ) 

          - มหาวิทยาลัย University Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ชวงเวลาการเดินทาง     
ในระหวางวันท่ี 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 วันท่ีเขาศึกษาดูงาน 30 - 31 มีนาคม 2562 

          - มหาวิทยาลัย Dalat university ประเทศเวียดนาม ชวงเวลาการเดินทางในระหวาง
วันท่ี 27 - 31 มีนาคม 2562 วันท่ีเขาศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2562 นําโดยผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
กีฬา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกําแพงแสน (ผศ.ดร.ธารินทร กานเหลือง) 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 1.6.4  คณะทํางานดําเนินงานเสริมสรางนวัตกรรมนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจงเรื่อง

ตางๆ ดังนี้  
               - งาน Ku Innovation Exhibition กําหนดจัดในระหวางวันท่ี 23 - 24 เมษายน 2562 

ณ ลานกิจกรรมหนาอาคารระพีสาคริก โดยกองกิจการนิสิตจะเวียนหนังสือขอความอนุเคราะหผลงานนวัตกรรม
ของนิสิต   อยางนอยคณะละ 1 ผลงาน (แตละคณะสามารถสงไดไมเกิน 5 ผลงาน) ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 เพ่ือจัดแสดงในงาน และผลงานท่ีชนะเลิศการประกวด 3 อันดับแรก จะไดรับเงินรางวัลจํานวน 5,000 
บาท, 3,000 บาท และ 1,500 บาท ตามลําดับ 

           - โครงการสงคลิปวิดีโอเขาประกวดของธนาคารออมสิน กําหนดใหกลุมนิสิตท่ีเขารวม
โครงการสงคลิปวิดีโอความยาว 3 - 5 นาที เขารวมการประกวดตอเนื่องเปนระยะเวลา 10 เดือน กลุมนิสิตท่ีชนะ
การประกวดในแตละเดือน 5 อันดับแรกจะไดรับเงินรางวัลรวม 20,000 บาท โดยกองกิจการนิสิตจะจัดทํา
บันทึกแจงคณะอีกครั้ง เพ่ือใหคณะสงตัวแทนนิสิตท่ีมีความสามารถในดานความคิดสรางสรรค เขารวมโครงการ
ตอไป 

 ท่ีประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 
            ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งท่ี 2/2562 โดยใหแกไขดังนี้  
             - “11. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร” แกไขเปน “11. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร” 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1  การทบทวนธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานสภาผูแทนนิสิต แจงวาจากการประชุม
หารือระหวางสภาผูแทนนิสิตและองคการบริหาร องคการนิสิต มีความเห็นตรงกันท่ีจะปรับแกธรรมนูญนิสิต     
และอยูในระหวางรอการตอบกลับของผูแทนนิสิต 4 วิทยาเขต และจะสรุปผลการทบทวนธรรมนูญนิสิตเสนอ    
งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตตอไป  
           ท่ีประชุมรับทราบ              
  3.2  การจัดทําระเบียบกองทุนพัฒนานิสิต อยูระหวางการประชุมหารือรวมกันระหวางรองอธิการบดี   
ฝายการเงิน รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เพ่ือสรุปเปนระเบียบ
กองทุนพัฒนานิสิตเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
  3.3  โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวาองคกรกิจกรรมนิสิตท่ีดําเนินการสงเอกสาร
แลวจํานวน 77 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ท่ียังไมไดดําเนินการสงเอกสารสรุปโครงการมายัง   
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 
            ท่ีประชุมรับทราบ  
  3.4  โครงการจัดต้ังศูนยประสานงานขับเคลื่อนพลังนิสิต พลังจิตอาสา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
(อ.สุรัสวดี  อรุณวรากรณ) แจงวาแผนการจัดกิจกรรมสัปดาหพลังนิสิต พลังจิตอาสา “KUs LOVE” ในระหวางวันท่ี 
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 และกิจกรรมจิตอาสาระหวางวันท่ี 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 
โดยกิจกรรมจิตอาสา กําหนดจัดเวลา 12.00  -  16.00 น. และกิจกรรมเสวนา กําหนดจัดเวลา                      
16.00 - 18.00 น.  
            ท่ีประชุมรับทราบ  
  3.5  โครงการปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต
แจงวา โครงการปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดจัดในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 
08.00 - 12.20 น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศ เรื่องงดการเรียน
การสอนสําหรับนิสิตชั้นปสุดทาย ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 7.00 - 13.00 น. เพ่ือใหนิสิตชั้นป
สุดทายไดมีสวนรวมในโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน        
และขอติดตามคณะท่ียังไมไดดําเนินการสงไฟลภาพกิจกรรมของนิสิตเพ่ือรวบรวมจัดทําเปน Multimedia ใชใน   
งานดังกลาว ขอใหดําเนินการสงใหงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันพุธท่ี 13 มีนาคม 
2562 
            ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
            4.1 การจัดทําเสื้อรุน KU 79 องคการบริหาร องคการนิสิต แจงวาจากการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
จัดการประกวดออกแบบเสื้อรุน KU 79 มีรายละเอียดดังนี้ 
          - รับสมัครผูเขารวมประกวดและสงผลงาน  วันท่ี 11 มีนาคม - 9 เมษายน 2562 
          - การตัดสินของแตละวิทยาเขต    วันท่ี 10 - 11 เมษายน 2562 
          - การตัดสินแบบ Popular Vote     วันท่ี 12 - 19 เมษายน 2562 
          - การตัดสินรอบสุดทาย    วันท่ี 20 เมษายน 2562 
          - ประกาศจัดหาราน      วันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562 
          - การทําจัดซ้ือจัดจาง      วันท่ี 16 - 31 พฤษภาคม 2562 
          - ดําเนินการผลิต      วันท่ี 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562  
          - มอบเสื้อใหแกนิสิต      วันท่ี 1 - 15 สิงหาคม 2562 
            ท่ีประชุมรับทราบและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดการประกวดออกแบบเสื้อรุนใหเร็วข้ึน 
และใหการรับเหรียญเชื่อมโยงกับกีฬาและการรับเสื้อรุน KU 79  
            4.2 โครงการวิ่งสาดสีเพ่ือสุขภาพ (KU Color Run) องคการบริหาร องคการนิสิตเสนอโครงการวิ่งสาด
สีเพ่ือสุขภาพ (KU Color Run) กําหนดจัดในวันเสารท่ี 20 หรือวันอาทิตยท่ี 21 เมษายน 2562 เพ่ือเปดโอกาส
ใหนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน มีโอกาสออกกําลังกายรวมกัน สนับสนุนใหนิสิต           
รักสิ่งแวดลอม และรายไดสวนหนึ่งมอบเปนทุนการศึกษาแกนิสิต โดยมีงบประมาณจํานวน 120,000 บาท 
ผูเขารวมโครงการจํานวน 1,500 คน 
            ท่ีประชุมพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการจัดโครงการ 
            4.3 โครงการ KU Music Festival เทศกาลดนตรี 4 วิทยาเขต องคการบริหาร องคการนิสิตเสนอ
โครงการ KU Music Festival เทศกาลดนตรี 4 วิทยาเขต กําหนดจัดในวันพุธท่ี 17 เมษายน 2562 ณ ลานชมพู
พันธุทิพย หนากองกิจการนิสิต เพ่ือสงเสริมทักษะทางดานดนตรีและศิลปะของนิสิต เปดพ้ืนท่ีใหนิสิตท่ัวไปแสดง
ความสามารถทางดานดนตรีและศิลปะ เปดพ้ืนท่ีใหนิสิตท่ัวไปหรือองคกรกิจกรรมไดจําหนายสินคาท่ีสรางสรรค
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หรือประดิษฐข้ึนมาเอง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดานดนตรีและศิลปะกับนิสิตตางวิทยาเขต โดยมีรูปแบบของ
กิจกรรม ดังนี้ 
                   - เวทีการแสดงดนตรีของนิสิตทุกวิทยาเขต 
                   - ซุมวาดภาพ ใหนิสิตเขามารวมกันวาดภาพได 
                   - Art Gallery ท่ีแสดงผลงานท้ังรูปวาด และ ภาพถายโดยนิสิต 
                   - ตลาดนัดนิสิตท่ีจะเนนของทํามือจากฝมือนิสิตเองเปนหลัก 
            ท่ีประชุมพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรูปแบบการจัดโครงการใหชัดเจน
และสอดคลองกัน ท้ังนี้ขอใหจัดพ้ืนท่ีรานคาสําหรับนิสิตพิเศษท่ีจะรวมออกรานคาในโครงการดังกลาว  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
            5.1  ผลการเลือกตั้งองคการนิสิต ปการศึกษา 2562 สภาผูแทนนิสิตแจงผลการลงคะแนนรับรอง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหาร องคการบริหาร องคการนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้ 
          - นิสิตท้ังหมดจํานวน             27,677 คน 
          - ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน             9,559   คน (คิดเปน 31.99%) 
          - รับรองผลการลงคะแนน  8,711 คน 
          - ไมรับรองผลการลงคะแนน     632 คน 
          - งดออกเสียง       216 คน 
ท้ังนี้โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีพบปญหาดานการสื่อสาร จึงไมสามารถเปดคูหาเลือกตั้งได และนิสิตวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเปนครั้งแรก 
         โดยผูท่ีไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร องคการนิสิต คือ นายมโนชา สุระเสนา 
นิสิตชั้นปท่ี 3 คณะเกษตร  
            ท่ีประชุมรับทราบ 
 5.2  นัดหมายประชุมครั้ งตอไป ในวันศุกร ท่ี  19 เมษายน  2562 ณ หองประชุม 3 ชั้น 5                                 
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 09.30 น.  
            ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
  
      

    นายวิชาญ วงษสังข                     นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร          
         ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต                                                 ผูจดรายงานการประชุม 
           กรรมการและเลขานุการ 


