รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสติ วิทยาเขตบางเขน
ครั้งที่ 5 / ๒๕๕6
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก.
......................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ/ตําแหน่ง
1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (นางสาวณัฐกานต์ นิตยพัธน์ แทน)
ที่ปรึกษา
2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นายปัสสี ประสมสินธ์)
กรรมการ
4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นางสาวกรกฎา นักคิ้ม)
กรรมการ
5 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นายเสรี กุญแจนาค)
กรรมการ
6 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นายอนุชัย รามวรังกูร)
กรรมการ
7 คณบดี คณะสิง่ แวดล้อม (นายรัฐชา ชัยชนะ แทน)
กรรมการ
8 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ (นายราชันย์ ศรชัย)
กรรมการ
9 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์ (นางสาววาริกา รวดเร็ว แทน)
กรรมการ
10 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ (นายอุ่นกัง แซ่ลิ่ม)
กรรมการ
11 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร (นางศศิธร พลโยธา แทน)
กรรมการ
12 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร (นายธานินทร์ คงศิลา)
กรรมการ
13 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (นายวนัท ศรีเจริญ)
กรรมการ
14 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นายประวุฒิ แย้มยลงาม)
กรรมการ
15 ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ (นางสาวสุมะนา ปริวัตรกล แทน)
กรรมการ
16 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา (นายพลวัฒน์ ตันหัน แทน )
กรรมการ
17 ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (นายธีระพล คล้ายสิงห์ แทน)
กรรมการ
18 ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา (นายยงยุทธ ตันสาลี แทน)
กรรมการ
19 ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย (นางจงกลณี ทองคง)
กรรมการ
20 นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต (นายรชฏ บรรจงแต้ม)
กรรมการ
21 ประธานสภาผู้แทนนิสิต (นายทัดชนม์ กลิ่นชํานิ แทน)
กรรมการ
22 ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายประหยัด สุตเศวต)
กรรมการและเลขานุการ
23 ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายจิรวัฒน์ วีรังกร)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นางขวัญใจ ชูกิจคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นางสาวกุสุมา สายสนิท)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 นางสาวธาริณี สุขจิตต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28 นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน (นางขวัญใจ ชูกิจคุณ)
2 หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต (นายกฤษฎา จันทร์บุตร แทน)
3 หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ (นางคณิศร สัจจะธีระกุล)
4 นายกฤษณะ ปานแตง (ศูนย์การศึกษานานาชาติ)
5 นายอลงกรณ์ รักชาติ (กองกิจการนิสิต)
6 นายอมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง (สภาผู้แทนนิสิต)

๒
7 นายชลณพ พงศ์ประภากรณ์ (องค์การบริหาร องค์การนิสิต)
8 นางสาวอภิญญา เตชะมหพันธ์ (องค์การบริหาร องค์การนิสิต)
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา)
2 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (นางสาวสุจิณณา กรรณสูต)
3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะประมง
4 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์
6 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
7 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
8 ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
9 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
10 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
11 ผู้อํานวยการกองแผนงาน
12 ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
13 ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
14 ผู้แทนวิทยาลัยการชลประทาน
15 ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
เริ่มการประชุมเวลา 10.0๐ น.
เรื่องทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕6
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/๒๕๕6 เมื่ อ วั น ที่
10 เมษายน ๒๕๕6
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเก็บเงินค่าสมาชิกธรรมเนียมบํารุงสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายประหยัด สุตเศวต) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กองกิจการนิสิต
ได้มีบันทึกข้อความถึงสํานักงานกฎหมาย เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม
บํ า รุ ง สโมสรนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ นั้ น สํ า นั ก งานกฎหมายได้ ต รวจสอบแล้ ว และตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า
การกําหนดให้มีการจัดเก็บเงินในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายได้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 2)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายประธานคณะทํางานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงสโมสร
นิสิต (นายเสรี กุญแจนาค) ดําเนินการพิจารณาตามข้อสังเกตดังกล่าว และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๓
3.2 การกําหนดภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างคณะกับกองกิจการนิสิต
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายประหยัด สุตเศวต) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ครั้งที่ 4 / ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕6 ได้มีมติเห็นชอบ
การกําหนดภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างคณะกับกองกิจการนิสิตแล้วนั้น กองกิจการนิสิตจึงได้
จัดทํา บันทึกข้อความ เรื่อง การกําหนดภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างคณะกับกองกิจการนิสิต
เพื่ อ เสนออธิ ก ารบดี พิ จ ารณาและได้ รั บ การเห็ น ชอบจากอธิ ก ารบดี เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 6) ซึ่งขณะนี้กองกิจการนิสิตได้ดําเนินการแจ้งให้ทุกคณะทุกวิทยาเขตทราบเรียบร้อย
แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อกําหนดนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การจัดกิจกรรม โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ หลักสูตรนานาชาติ (The First Step To
Become Globalized Graduates)
ศูนย์การศึกษานานาชาติ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีนิสิตนานาชาติ จํานวน 4 คณะ ได้แก่
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์ ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม
จึงคาดว่าจะดําเนินการไม่ทันกําหนดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ในเดือนพฤษภาคม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ว่าในปีการศึกษา 2556 ควรจัดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ รวมกันทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
หรือควรให้จัดทําโครงการฯ แยกกัน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่าในปีการศึกษา 2556 ให้จัดทําโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่แยกกัน
ระหว่างหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ส่วนในปีการศึกษาถัดไปให้ดําเนินการจัดรวมกัน
5.2 การจัดตั้งชมรมสําหรับนิสิตนานาชาติ
ศูนย์การศึกษานานาชาติ นําเสนอต่อที่ประชุมว่าควรจัดตั้งชมรมสําหรับนิสิตนานาชาติเพื่อให้นิสิต
นานาชาติได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันและจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ ว การจั ดตั้ งชมรมสํ าหรั บนิ สิตนานาชาติ ส ามารถจัด ตั้งได้ โ ดยให้ดํา เนิน การ
ตามข้ อ บัง คั บ ว่ า ด้ ว ยธรรมนู ญ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ (รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข 3)
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจการนิสติ และหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตบางเขน
6.๑ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนิ สิ ต ด้ า นบํ า เพ็ ญ
ประโยชน์และพัฒนาจิตอาสา
ไม่มี
6.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม (นายปัสสี ประสมสินธ์) รายงาน
ให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธี
พิ เศษ ปี 2556 มี ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกจํ านวน 23 คน แต่ มารายงานตั วจํ านวน 21 คน ซึ่ งนิ สิ ตที่ เข้ าโครงการฯ
จะกําหนดให้ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยว่าจะต้องทํากิจกรรมร่วมกับชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น ๆ

๔
6.3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณานิสิตดีเด่นและผู้แทนนิสิตเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน
นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการสรุปรายชื่อนิสิตตามระเบียบว่าด้วย
การเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 4) ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
6.3.1 ด้านความประพฤติดีเด่น ได้รับพิจารณาจํานวน 44 คน
6.3.2 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้รับพิจารณาจํานวน 39 คน
6.3.3 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้รับพิจารณาจํานวน 59 คน
ทั้งนี้ สามารถเสนอรายชื่อนิสิตเพื่อขอรับการพิจารณาเพิ่มเติมได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา กรณีของ
ประธานสภาผู้แทนนิสิต นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต และนายกสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณา
ให้เป็นนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตั้งแต่เริ่มดํารงตําแหน่ง
6.4 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ค่านิยม และบุคลิกภาพ
ที่ดีของนิสิต
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ค่านิยม และบุคลิกภาพที่ดีของนิสิต (นายอนุชัย รามวรังกูร)
รายงานให้ที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การกําหนดระบบการดําเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา
ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการช่วยเหลือดูแล ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตสํานึกให้ความสําคัญในการปกป้องบุคลากรและนิสิตไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5) โดยขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทาง
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
6.5 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพ
ไม่มี
6.6 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา
ไม่มี
6.7 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต (นางสาวกรกฎา นักคิ้ม) รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อการรู้จักนิสิตเป็นรายบุคคล ชั้นปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
โดยจะดําเนินการเก็บข้อมูลในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
ในคราวต่อไป
6.8 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการและ
พัฒนาสมรรถนะนิสิต
ไม่มี
6.9 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการมีงานทําและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการกองกิจการนิสิต (นางขวัญใจ ชูกิจคุณ ) รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะนี้อยู่
ระหว่างวางแผนการดําเนินงานเพื่อการมีงานทําสําหรับนิสิตในปี 2556 ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานให้ที่ประชุม
ทราบในคราวต่อไป
6.10 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่มี

๕
6.11 รับทราบกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา ของสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ไม่มี
6.12 รับทราบผลการดําเนินงานของสภาผู้แทนนิสิต
สภาผู้แทนนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.12.1 ประเด็นปัญหาที่สภาผู้แทนสิสิตได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในคราว
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ขณะนี้มี 3 เรื่อง ที่ได้รับการดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การซ่อมแซมพัดลมเพดาน
ของชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน การซ่อมแซมห้องสุขาของชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย และการติดตั้งไฟเพื่อเพิ่ม
แสงสว่ างบริ เวณซอยพหลโยธิน 45 ในส่ วนของการติ ดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารเรียนขณะนี้ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
6.12.2 สภาผู้แทนนิสิตได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต ดังนี้
- เจ้ าหน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ภารโรง และผู้ ขับ ขี่ ม อเตอร์ ไซด์ รับ จ้ าง ดื่ม สุ ร าและ
บางครั้งนําไปสู่เหตุทะเลาะวิวาท
- มีมอเตอร์ไซด์รับจ้างขับขี่เข้ามาในบริเวณการเรียนการสอนโดยการถอดเสื้อคลุมออก
- มีการขโมยสิ่งของบริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย์
ประธานฯ มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตรวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็นเอกสารเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
6.13 รับทราบผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร องค์การนิสิต
องค์การบริหาร องค์การนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.13.1 องค์การบริหาร องค์การนิสิต นําเสนอปฏิทินกิจกรรมประจําปีการศึกษา 2556 โดย
ภาคต้นมีกิจกรรมจํานวน 15 รายการ และภาคปลายมีกิจกรรมจํานวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 7)
สภาผู้แทนนิสิตมีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากสภาผู้แทนนิสิตได้มีการดําเนินการแก้ไขข้อบังคับ
ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตในส่วนของการเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนิสิต จากเดือนธันวาคมเป็นเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งขณะนี้ร่างข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตได้ผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
องค์การบริหาร องค์การนิสิต พิจารณาวันดําเนินโครงการเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนิสิต อีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบหมายให้องค์การบริหาร องค์การนิสิต
พิจารณาตามข้อเสนอของสภาผู้แทนนิสิต และให้ดําเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
6.13.2 องค์การบริหาร องค์การนิสิต รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการเข้าร่วม “โครงการเปิดโลก
ทัศน์เพื่อความเป็นสากล หลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตการทํางานและแนวคิดเพื่อการวางแผนชีวิต รุ่นที่
10” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นํานิสิต
ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ ประธานสภาผู้แทนนิสิต นายกองค์การบริหาร องค์ การนิสิต นายกสโมสรนิสิต รวมทั้ง
บุคลากรกองกิจการนิสิตและกองวิเทศน์สัมพันธ์ ซึ่งสถานที่ที่ทําการศึกษาสังเกตการณ์ มีทั้งหมด 4 สถานที่ ได้แก่
- สํานักงานเลขาธิการอาเซียน
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา
- University of Indonesia
- Binus University
จากผลการเข้าร่วมโครงการ มีข้อเสนอแนะและข้อควรนํามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
- เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนิสิตควรใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งควรสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียนได้อย่างน้อย 1 ภาษา
- สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ประเทศที่ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ไ ว้ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
โดยสังเกตได้จากการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่คํานึงถึงธรรมชาติ เช่น การสร้างอาคารโดยไม่ตัดต้นไม้ การสร้างระบบ
รางน้ําให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา เป็นต้น

