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เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดงานปัจฉิมนิเทศ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานปั จฉิ มนิเทศและงาน Job Fair ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสํานักกิจการ
นิ สิตนักศึกษา จะต้องเข้าไปช่วยดูคือ การจัดสถานที่ภายในห้องประชุม ซึ่ งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตอนบ่ายจะมีการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ ดังกล่าว
1.2 การจัดงาน Job Fair
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงาน Job Fair จะจัด ณ อาคาร 1 ชั้น 1 พิธีเปิ ดเวลา 10.00 น. ซึ่ งท่านอธิการบดีจะเป็ นผู้
มาเปิ ด และจะมีการแสดงสลับกับการพูดคุยกับบริ ษทั ต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน โดยพิธีกรในการดําเนินงานมอบหมายให้นาย
ขวัญชัยเป็ นผูด้ ูแล
1.3 การเลือกตั้งนายกองค์ การบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสร 4 คณะ และนายกองค์ การบริหารนักศึกษา ภาคพิเศษ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารนิ สิต สภานิ สิต สโมสร 4 คณะ และนายกองค์การบริ หาร
นักศึกษา ภาคพิเศษ ในวันที่ 1 และวันที่ 3 มีนาคม 2556 ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2556 มอบหมายให้นางสาวนัทธี เป็ นผูป้ ระสานกับคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษามาเป็ นประธานเปิ ดหีบเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บริ เวณหน้าอาคาร 1 ชั้น 1 และในวันที่ 3
มีนาคม 2556 มอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูม้ าดูแลเรื่ องการเลือกตั้ง ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ด้วย
1.4 การเคลียร์ เอกสารต่ าง ๆ ขององค์ การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเคลียร์ เอกสารต่าง ๆ ขององค์การบริ หารนิสิต สภานิสิต และสโมสร หลังจากการเลือกตั้ง
เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อย ซึ่งมอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแลเรื่ องการเคลียร์ งานและเอกสารการเบิกจ่าย โดยทําให้เป็ นปั จจุบนั และใน
วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 จะมีการเดินทางไปมอบหมายงานส่ วนเรื่ องของสถานที่น้ นั ต้องสอบถามและหาข้อมูลอีกครั้ง
ประธานฯ ได้ ขอให้ ผศ.ดร.จันทร์ วภิ าได้ เสริมในเรื่องที่ผ่านมาและเรื่องการดําเนินงานในปี ต่ อๆ ไป
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า เสริ ม
ขณะนี้ ท่านอธิ การบดีได้เลือกรองอธิ การบดีเรี ยบร้อยแล้ว และมีการคาดว่าสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาจะรวมกับ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งได้ฝากให้รศ.ดร.บังอรดูแลสํานักฯ ด้วย และให้ช่วยดูแลอาจารย์พิษณุ ดว้ ย ส่ วนตัวเองจะทําหน้าที่เป็ นทีมงาน
ของสํานักฯ ต่อไป อีกเรื่ องที่ขอฝากคือ การเรี ยนของผูท้ ี่เป็ นนายกองค์การฯ เนื่องจากการเป็ นนายกองค์การจะทําให้ไม่ค่อยได้เข้าเรี ยน
บ่อย ๆ จึงได้ขอให้นายวิเชียรช่วยดูแลด้วย และในวันที่ 31 มีนาคม 2556 จะมีการทําบุญเลี้ยงรวมญาติ โดยเรื่ องที่จะรบกวนคือ การขอ
ยืมโต๊ะพับ 4 – 5 ตัว ภาชนะในการใส่ อาหาร และเก้าอี้
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่ มี
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 7 มีนาคม 2556
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

