๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต
ครั้งที่ 11/2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ณ หองประชุม 3 ชั้น 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)
2. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร
3. ผูอํานวยการวิทยาลัยการชลประทาน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๒

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.
เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 พิ ธี ถ วายผ า พระกฐิ น พระราชทาน ประจํ า ป 2561 ผู อํ า นวยการกองกิ จ การนิ สิ ต แจ ง ว า
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กํ า หนดจั ด พิ ธี ถ วายผ า พระกฐิ น พระราชทาน ประจํ า ป 2561 ในวั น ศุ ก ร ที่ 9
พฤศจิกายน 2561 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต นํานิสิต
ชวยงานในพิธีจํานวน 30 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดบริการรถรับสงใหบุคลากรและนิสิตที่ประสงคจะเขารวมพิธี
ดังกลาว โดยนัดหมายเวลา 07.30 น. ณ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร และกําหนดใหแตงกาย ดังนี้
- การแตงกายของผูบริหาร เครื่องแบบปกติขาว
- การแตงกายของบุคลากร เสื้อสีเขียว มก.
- การแตงกายของนิสิต ชุดพิธีการ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 โครงการฝกอบรมผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปที่ 1 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต แจงวากําหนด
จัด โครงการฝ กอบรมผู นํ า กิ จ กรรมนิ สิ ตชั้ น ปที่ 1 ระหวางวัน ที่ 23 - 25 พฤศจิ กายน 2561 ณ เรื อนไม
ชายคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดกําหนดการดังเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งผูเขารว ม
โครงการดังกลาว ไดแกผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปที่ 1 ทุกคณะในวิทยาเขตบางเขนคณะละ 5 คน ซึ่งมีเนื้อหาในการ
อบรม เกี่ยวกับการเสริมสรางความเปนผูนําแกผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปที่ 1 รวมถึงการสรางความเขาใจรูปแบบ
แนวทางของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แกผูนํากิจกรรมนิสิตชั้นปที่ 1 การสรางเครือขายผูนํา
กิจกรรมนิสิต เปนตน
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 งานวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
แจงวามหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ในวันพฤหัสบดีที่
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยขอความอนุเคราะห
นิสิตแตละคณะตามจํานวนดังเอกสารประกอบการประชุม และงดการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในวันดังกลาว ตั้งแต
เวลา 15.00 น. เพื่อใหนิสิตเขารวมงานดังกลาวโดยพรอมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 การเสนอพิ จ ารณาแก ไข/เพิ่มเติมทางดานกายภาพเพื่อความปลอดภัย ของนิสิต ผูอํานวยการ
กองกิ จ การนิ สิ ต แจ ง ว า ตามที่ ก องกิ จ การนิ สิ ต ได นํ า เสนอมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไข/เพิ่มเติมทางดานกายภาพเพื่อความปลอดภัย
ของนิสิตนั้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ไดพิจารณาขอเสนอและเรื่องที่เกี่ยวของอื่นๆ ดังนี้
- เนื่องจากถนนวิโรจอิ่มพิทักษ เชื่อมตอกับบริเวณแนวถนนชูชาติกําภู ซึ่งจะตองกอสราง/ปรับปรุงแนว
ทอรับน้ําเสียและคูระบายน้ําในบริเวณใกลเคียง ที่ประชุมฯกายภาพ มีมติเห็นชอบใหการกอสรางดังกลาวแลวเสร็จ
กอนจึงพิจารณาปรับรูปแบบการใชเสนทางถนนวิโรจอิ่มพิทักษ ตอไป
- กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไ ด รั บ งบประมาณปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า ง ไปยั ง
คณะสิ่งแวดลอมแลวประมาณ 90,000 บาท ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทางกายภาพเห็ นชอบให กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํารวจพื้นที่ บริเ วณใกล เคีย งวาไฟฟาแสงสวาง
เพียงพอหรือไม เพื่อดําเนินการเพิ่มไฟสองสวางตอไป
- การติ ด ตั้ งไฟฟ า แสงสว า งบริ เ วณรอบอาคารสารนิ เ ทศ 50 ป กองแผนงานได ดํ า เนิ น การ โดยใช
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยติดตั้งไฟสองสวางจํานวน 9 ดวง ซึ่งในสวนของการติดตั้งไฟสองสวาง
บริ เ วณทางเดิ น เชื่ อ มต อ ไปยั ง คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร คณะสิ่ ง แวดล อ ม และคณะประมง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพเห็นชอบใหกองแผนงานดําเนินการออกแบบเปนระยะตอไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพเห็นชอบใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เพิ่มเติม
เสนทางเดินรถโดยสารสวัสดิการไปยังพื้นที่คณะวนศาสตรและคณะสัตวแพทยศาสตร โดยพิจารณาจากรถไฟฟาที่
เพิ่มมาใหม
- กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมผิวถนนและทางเดินเทาที่
ชํ า รุ ด ช ว งพื้ น ที่ ค ณะวนศาสตร แ ละคณะสั ต วแพทยศาสตร แ ล ว ป จ จุ บั น อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพเห็นชอบใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พิจารณาสํารวจและซอมแซม
บริเวณถนนที่มีน้ําทวมขังทุกจุด โดยเฉพาะบริเวณถนนดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป เนื่องจากมีน้ําทวมขังใน
ปริมาณมาก ซึ่งเกิดความไมสะดวกและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและเปนอันตรายตอผูใชเสนทางได
- จากป ญ หาการจราจรบริ เ วณอาคาร KU Avenue โดยเฉพาะในช ว งเวลาเร ง รี บ (เช า -เย็ น ) ซึ่ ง
สืบเนื่องมาจากรถสงของของรานคาจอดรถซอนคัน ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพมอบสํานักงาน
ทรัพยสินจัดการสภาพการจราจรและการจอดรถบริเวณอาคาร KU Avenue ใหเรียบรอย โดยลานจอดรถใหจอด
ไดเฉพาะรถของผูใชบริการเทานั้น สวนรถของรานคาซึ่งตองจอดตลอดทั้งวันใหนําไปจอดที่ลานสํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร โดยประสานกับกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ตอไป
- ปญหาเรื่องที่ผูขับขี่จักรยานยนตรับจาง นํารถไปจอดบนศาลาที่พักคอยรถโดยสาร จนทําใหนิสิตและ
บุคลากรตองออกมารอรถบริเวณนอกศาลา ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพมอบกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ แกไขปญหาเรื่องดังกลาวโดยเรงดวน
ที่ประชุมรับทราบ
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1.5 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม งานเกษตรแฟร 2562 คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมงาน
เกษตรแฟร 2562 แจงวา งานเกษตรแฟร 2562 คณะกรรมการฯ มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนี้
- คัดแยกขยะ
- งดโฟม
- ลด single use plastic
- ลดกระดาษ (เอกสาร)
- ประหยัดพลังงาน
- จัดการน้ําเสีย
- จัดการที่จอดรถและการขนสงในงาน
นอกจากนี้ ยังมีการรณรงคงด ลด พลาสติกใชแลวทิ้งตั้งแตตนทาง โดยจะมีการกําหนดใหรานคาและ
นิสิตที่ออกรานเลือกใชวัสดุใสอาหารที่สามารถยอยสลายไดงาย ใชพลาสติกใหนอยที่สุด และจัดใหมีการบําบัดน้ํา
เสียอยางเหมาะสม การประชาสัมพันธใหใชรถสาธารณะเดินทางมาเที่ยวงานเกษตรแฟร
การจัดพื้นที่แยกขยะโดยรับสมัครนิสิตอาสาสมัครคัดแยกขยะจํานวน 7 จุด (40-50 คนตอวัน) และ
อาสาสมัครดังกลาวตองเดินรับขยะแตละชวงเวลา ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งนี้มีคาตอบแทนใหนิสิตตาม
สมควรและนิสิตจะไดมีความรูในการคัดแยกขยะ รวมถึงการนําขยะไปใชประโยชน
ที่ประชุมรับทราบ
1.6 รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
1.6.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิตนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ ขอใหที่
ประชุมพิจารณาวาเห็นสมควรใหนิสิตดําเนินการสอบตอ หลังจากพบวามีการสอทุจริตหรือไม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรใหนิสิตที่ทุจริตหรือสอทุจริตในการสอบ มีสิทธิทําขอสอบตอจน
เสร็จ แตตองมีการแยกตัวนิสิตดังกลาวออกจากที่นั่งเดิม และใหประสานงานกับอาจารยประจําวิชาเพื่อตรวจสอบ
ทันที
1.6.2 คณะอนุ กรรมการประสานงานดานประกันคุณภาพนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ
แจงวา จากการเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เขาใจในประเด็นของ
การใหความรู ดา นประกั นคุ ณภาพแก นิสิ ตวาไมส ามารถทําไดกับ นิสิตทั้งหมด ในกระบวนการที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ และในสวนของกรรมการที่ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจที่คณะ จะพบคําถามจาก
คณะกรรมการเกี่ยวกับตัวชี้วัด วาวัดอยางไรใหไดตรงกับวัตถุประสงค
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต ครั้งที่ 10/2561 โดยใหแกไข
ดังนี้
- “เห็นสมควรเพิ่มมาลาย ตามทางแยกของถนนสายหลักรอบมหาวิทยาลัย” แกไขเปน “เห็นสมควรเพิ่ม
ทางมาลาย ตามทางแยกของถนนสายหลักรอบมหาวิทยาลัย”

๕

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการอบรมเยาวชน หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
กองกิจการนิสิตแจงกําหนดการจัดโครงการอบรมเยาวชน หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 ในวันเสารที่ 10
พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป ขณะนี้อยู
ในระหวางรอการตอบรับสรุปจํานวนนิสิตเขารวมโครงการของแตละคณะ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ใหคณะที่ยังไมตอบรับจํานวนนิสิต ดําเนินการตอบรับกลับมาที่งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตตอไป
3.2 โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน หนวยพัฒนานิสิตสูสากล กองกิจการนิสิตแจงกําหนดการจัด
โครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ระหวางวันที่ 5 – 9 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ขอขยายเวลาการลงทะเบียนเขารวมงานออนไลนจากเดิม เปน วันเสารที่ 15 ธันวาคม 2561 และกําหนดนัดหมาย
ประชุมการดําเนินงานโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิตอาเซียน ในวันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ใหสภาผูแทนนิสิตเปลี่ยนตราสัญลักษณสภาผูแทนนิสิตในปายประชาสัมพันธใหเปน
ภาษาอังกฤษ และปรับขอความใหกระชับมากขึ้น
3.3 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงกําหนดการ
โครงการแลกเปลี่ ยนศิ ลปวั ฒนธรรมนานาชาติ จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพั นธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยจําปาสั ก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการคือนิสิตที่มีความสามารถทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยไดมีการประชาสัมพันธรับสมัครนิสิตเพื่อเขารวมโครงการทางเว็บไซต และจะมีการคัดเลือกใน
วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 โครงการ 1 องคกร 1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวาอยูระหวาง
การวางแผนและรวบรวมโครงการ ซึ่งรูปแบบโครงการจะเปนความรวมมือของนิสิตทั้ง 15 คณะ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้เสนอแนะใหดําเนินการโครงการดังกลาวรวมกับการจัดงานเกษตรแฟร 2562 และ
จัดทําเอกสารประกอบ การวางแผนการดําเนินโครงการจัดสงใหกองกิจการนิสิตกอนการประชุมในครั้งตอไป (13
ธันวาคม 2561)
3.5 โครงการนิสิตเกษตรศาสตรรวมเรียง 100 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทดวยศาสตรแหงแผนดิน งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตแจงวามีโครงการของนิสิตที่ดําเนินการแลวจํานวน
26 โครงการ และขอติดตามคณะ/ชมรม/องคกร ที่ยังไมไดดําเนินการสงโครงการมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการ
นิ สิ ต องค การบริ หาร องค การนิ สิ ต 3 โครงการ สภาผูแทนนิสิ ต 2 โครงการ คณะเกษตร 1 โครงการ คณะ
มนุษยศาสตร 1 โครงการ คณะวนศาสตร 1 โครงการ คณะวิทยาศาสตร 1 โครงการ คณะเศรษฐศาสตร 1 โครงการ
คณะสังคมศาสตร 12 โครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
3.6 โครงการเกษตรศาสตรวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี (Freshy Run) องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีนิสิตทุกชั้นปลงทะเบียนออนไลนจํานวน 563 คนและมี
การสั่งจองเสื้อจํานวน 102 ตัว บุคลากรกองกิจการนิสิตไดรับมอบหมายหนาที่ลงทะเบียนหนางานในวันดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ

๖

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการแสดงคอนเสิรตในโครงการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกสระดับมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
องคการบริหาร องคการนิสิตแจงวามีกําหนดจัดการแสดงคอนเสิรต ศิลปนวง Big Ass ในโครงการแขงขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกสระดับมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในวันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ ทั้งนี้จํากัดนิสิตเขาชมคอนเสิรตจํานวน 300 คน เพลงที่เลนเปนเพลงชา ไมมีการกระโดด และจะ
ไมทําใหเกิดความเสียหายแกสถานที่
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว อนุ ญาตให จั ด การแสดงคอนเสิ รต ดัง กลา ว แต ใ หเ พิ่ม ความระมั ดระวัง เรื่ อ ง
ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ รวมถึงวางแผนการในการจํากัดจํานวนผูเขารวมชมคอนเสิรต ซึ่งอาจมีมากกวา 300
คน
4.2 การจั ดการแสดงคอนเสิ รตในการแขงขัน กีฬาภายในเกษตรศาสตร ประจําป 2561 ที่ป ระชุม
พิจารณาการจัดการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนภายนอก ในการแขงขันกีฬาภายในเกษตรศาสตร ประจําป 2561
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบไมใหมีการจัดการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนภายนอก ในการแขงขันกีฬา
ภายในเกษตรศาสตร ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเขารวมกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยและ
รับนองใหม ปการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตรายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตชั้นปที่
1 ที่มีตอการเขารวมกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยและรับนองใหม ปการศึกษา 2561 แบงตามคณะและวิทยาเขต ตาม
เอกสารประกอบการประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรใหแยกการประเมินขอ 7 และขอ 8 เนื่องจากคาความพึงพอใจแตกตาง
จากขออื่นๆ และใหดําเนินการสงเอกสารใหคณะทราบตอไป
5.2 นั ด หมายประชุ ม ครั้ งต อไป ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 13 ธั น วาคม 2561 ณ ห อ งประชุ ม 3 ชั้ น 5
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เวลา 09.30 น.
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นายวิชาญ วงษสังข
รักษาการแทนผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจันทสร นพพิมาน
ผูจดรายงานการประชุม

