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113 – 108 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



เฉลยค าถามท้ายบท
การเขียนจดหมายเชิญประชุม 

และ
รายงานการประชมุ



ที่  ๒๔/ ๒๕๔๗                                       มหาวิทยาลัยสยาม  ๒๓๕ ถนนเพชรเกษม
                                                                                           เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

                                                         วันที่      ๑๓  พฤศจิกายน      ๒๕๔๙

เร่ือง     ขอเชิญประชุม
เรียน     คณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยามทุกทา่น

                ดว้ยจะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยามคร้ังที่ ๘   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗   
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗   เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ชั้น ๒ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจักขอบพระคุณยิ่ง       
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                              (..................................................)
                                                            ประธานคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยาม

จดหมายเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแทรกอยู่ในเน้ือหา



ที่  ๒๔/ ๒๕๔๗                                       มหาวิทยาลัยสยาม  ๒๓๕ ถนนเพชรเกษม
                                                                             เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

                                                          วันที ่     ๑๓  พฤศจิกายน      ๒๕๔๙

เร่ือง     ขอเชิญประชุม
เรียน     คณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยามทุกทา่น
                ดว้ยจะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยามคร้ังที่ ๘   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗  
 ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗   เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ชั้น ๒ 
ตามระเบียบวาระการประชุมท้ายหนังสือนี้
               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจักขอบพระคุณยิ่ง       
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                            (............................................)
                                      ประธานคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยาม

ระเบียบวาระการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๔๗
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

จดหมายเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมไว้ท้ายจดหมาย



ที่  ๒๔/ ๒๕๔๗                                       มหาวิทยาลัยสยาม  ๒๓๕ ถนนเพชรเกษม
                                                                             เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

                                                          วนัที่      ๑๓  พฤศจิกายน      ๒๕๔๙

เร่ือง     ขอเชิญประชุม
เรียน     คณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยามทุกทา่น
ส่ิงที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุม
                
               ดว้ยจะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยามคร้ังที่ ๘   ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๔๗   ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗   เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ชั้น ๒ 
ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาด้วย

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจักขอบพระคุณยิ่ง       
                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                            (.......................................................)
                                             ประธานคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยาม

จดหมายเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมไว้คนละแผ่น



           

ระเบียบวาระการประชุม
 
 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

- งบประมาณชมรม
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๗/๒๕๔๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหท้ี่ประชมุทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- การจัดกิจกรรมในงานฉลองวนัขึ้นปใีหม่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

--------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยาม
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๗

เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๒



รายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยาม
ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๔๗

เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ชั้น ๒

*******************************************

 

ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ

๑.๑
๑.๒

ระเบียบวาระที่ ๒ การรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๗/๒๕๔๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชมุทราบ

๓.๑
๓.๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑
๔.๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 



รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษิณสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยาม
ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๔๗

เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ชั้น ๒

*******************************************

 



รายชือ่ผู้เข้าประชุม
            ๑.   ..................................... ประธานการประชุม
            ๒.   นายสันต์  ยิ้มสบาย กรรมการ       

 ๓.   นางสาวกานดา   สดชื่น กรรมการ
 ๔.   นายท านุ   พอแก่ใจ กรรมการ
 ๕.  นายบุรี  มีทรัพย์สิน กรรมการ
 ๖.   นางสาวสมศรี  สุภาพ กรรมการ
 ๗.  นางสาวพรทิพย์  ยิ้มสู้ กรรมการ
 ๘.  นางสาวอรพินทร์  สุดปรชีา กรรมการ

            ๙.   นายภาณุ  หวงัเจริญ         กรรมการและเลขานุการ
รายชือ่ผู้ไม่มาประชุม
           ๑ นายสมหวงั  อ านวย    ลาปว่ย
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๕ น.



รายงานการประชุม

  เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชมุแลว้ ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปน้ี

ระเบียบวาระที่ ๑  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณให้ชมรมทักษิณ

สัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยสยามเพื่อใชด้ าเนินกิจกรรมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ บาท
 ซึ่งคณะกรรมการจะจัดประชุมเรือ่งการใชง้บประมาณในการท ากจิกรรมตอ่ไปที่ประชุมรบัทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ ๗/ ๒๕๔๗
           ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้มีมตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที ่ ๗/ ๒๕๔๗         

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่งที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอรพินทร์  สุดปรชีา รายงานต่อที่ประชุมว่าไดต้ิดตอ่ผู้แสดงหนังตะลุง
คณะรักษ์เมอืงใต้มาจัดแสดงในงานวันปีใหม่แล้วรายละเอียดอยูใ่นแฟ้มเอกสารของชมร 
ที่ประชมุรับทราบ



รายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่งทีเ่สนอให้ที่ประชุมพจิารณา
ประธานขอให้ที่ประชมุรว่มกันแสดงความคดิเห็นเรือ่งการจดักิจกรรมในงานฉลอง

วันปีใหม่ประจ าปี ๒๕๔๘ที่มหาวิทยาลยัจดัขึ้น ที่ประชุมได้เปดิอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว
ได้ขอ้สรปุว่าจะจดัแสดงศิลปะการร าของภาคใตเ้ช่นการร าโนราห์ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบด้วย

นอกจากน้ีประธานได้มอบหมายให้นางสาวอรพินทร์จดัท ารายละเอียดการแสดง
ศิลปะของภาคใต้มาเสนอต่อคณะกรรมการชมรมในการประชุมครัง้ตอ่ไปที่ประชุมรบัทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่งอื่นๆ 
นางสาวพรทิพย์เสนอความเห็นว่าการประชมุครัง้ตอ่ไปควรใหค้ณะกรรมการ

จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้ารว่มประชุมดว้ยเพราะอาจมีขอ้เสนอแนะอืน่ๆหรืออาจได้ท ากิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมรว่มกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
           การประชุมครัง้ตอ่ไป วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ชั้น ๒ เลิกประชมุเวลา ๑๑.๓๓ น.

                          นายภาณุ หวงัเจริญ                                                                                                            
                                                                                                    ผูจ้ดรายงานการประชุม       

รายงานการประชุม
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