
ที่  ๒๔/ ๒๕๔๗                                         มหาวทิยาลยัสยาม  ๒๓๕ ถนนเพชรเกษม 
                                                                             เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ 
 
                                                          วนัที ่     ๑๓  พฤศจกิายน      ๒๕๔๙ 
 
เร่ือง     ขอเชิญประชุม 
เรียน     คณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยามทุกท่าน 
 
                ด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยาม
คร้ังที่ ๘   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗   ในวนัที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗   เวลา ๙.๓๐ – 
๑๑.๐๐ น.          ณ ห้องประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๒ โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๗ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

               จงึเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดงักล่าว
จกัขอบพระคุณยิง่        
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            (...........................................................................) 
                                      ประธานคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยาม 

 



ที่  ๒๔/ ๒๕๔๗                                         มหาวทิยาลยัสยาม  ๒๓๕ ถนนเพชรเกษม 
                                                                             เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ 
 
                                                          วนัที ่     ๑๓  พฤศจกิายน      ๒๕๔๙ 
 
เร่ือง     ขอเชิญประชุม 
เรียน     คณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยามทุกท่าน 
                ด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยาม
คร้ังที่ ๘   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗   ในวนัที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗   เวลา ๙.๓๐ – 
๑๑.๐๐ น.          ณ ห้องประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๒ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมท้ายหนังสือนี ้
               จงึเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดงักล่าว
จกัขอบพระคุณยิง่        
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            (...........................................................................) 
                                      ประธานคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยาม 
 
ระเบียบวาระการประชุม คร้ังที ่๘/๒๕๔๗ 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระที ่๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๗/๒๕๔๗ 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  



 
ที่  ๒๔/ ๒๕๔๗                                         มหาวทิยาลยัสยาม  ๒๓๕ ถนนเพชรเกษม 
                                                                             เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ 
 
                                                          วนัที ่     ๑๓  พฤศจกิายน      ๒๕๔๙ 
 
เร่ือง     ขอเชิญประชุม 
เรียน     คณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยามทุกท่าน 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุม 
                 

ด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยามคร้ัง
ที่ ๘   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗   ในวนัที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗   เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.          
ณ ห้องประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๒ ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบ
มาด้วย 
 
               จงึเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดงักล่าว
จกัขอบพระคุณยิง่        
                                                                                                       
                                                                                                            
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            (...........................................................................) 
                                      ประธานคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยาม 
 
 



การประชุมคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยาม 
คร้ังที่ ๘ / ๒๕๔๗ 

เม่ือ วนัที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ 
 ณ ห้องประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๒ 

................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - งบประมาณชมรม 
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๗ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
    - การจดักจิกรรมในงานฉลองวนัขึน้ปีใหม่ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 
 

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยาม 
คร้ังที่ ๘ / ๒๕๔๗ 

เม่ือ วนัที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ 
 ณ ห้องประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๒ 

................................................................................................................ 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
            ๑.   ..................................... ประธานการประชุม 
            ๒.   นายสันต์  ยิม้สบาย  กรรมการ        
  ๓.   นางสาวกานดา   สดช่ืน กรรมการ 
  ๔.   นายท านุ   พอแก่ใจ  กรรมการ 
  ๕.  นายบุรี  มทีรัพย์สิน  กรรมการ 
  ๖.   นางสาวสมศรี  สุภาพ  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวพรทิพย์  ยิม้สู้  กรรมการ 
  ๘.  นางสาวอรพนิทร์  สุดปรีชา กรรมการ 
            ๙.   นายภาณุ  หวงัเจริญ          กรรมการและเลขานุการ 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
           ๑ นายสมหวงั  อ านวย    ลาป่วย 
เร่ิมประชุมเวลา  ๙.๓๕ น. 
             เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเร่ิม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารมหาวทิยาลยัอนุมตังิบประมาณให้ชมรม
ทักษณิสัมพนัธ์แห่งมหาวทิยาลยัสยามเพ่ือใช้ด าเนินกจิกรรมเป็นจ านวนเงนิทั้งส้ิน ๖๕,๐๐๐ 
บาท ซ่ึงคณะกรรมการจะจดัประชุมเร่ืองการใช้งบประมาณในการท ากจิกรรมต่อไป 
            ที่ประชุมรับทราบ 



ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๗/ ๒๕๔๗ 
           ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๗/ ๒๕๔๗          
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          นางสาวอรพนิทร์  สุดปรีชา รายงานต่อที่ประชุมว่าได้ตดิต่อผู้แสดงหนังตะลุงคณะ
รักษ์เมืองใต้มาจดัแสดงในงานวนัปีใหม่แล้วรายละเอยีดอยู่ในแฟ้มเอกสารของชมรม 
           ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
         ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกนัแสดงความคดิเห็นเร่ืองการจดักจิกรรมในงานฉลองวนั
ปีใหม่ประจ าปี ๒๕๔๘ที่มหาวทิยาลยัจดัขึน้ ทีป่ระชุมได้เปิดอภปิรายแสดงความคดิเห็น
แล้วได้ข้อสรุปว่าจะจดัแสดงศิลปะการร าของภาคใต้เช่นการร าโนราห์ 
         ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบด้วย 
 นอกจากนีป้ระธานได้มอบหมายให้นางสาวอรพนิทร์จดัท ารายละเอยีดการแสดง
ศิลปะของภาคใต้มาเสนอต่อคณะกรรมการชมรมในการประชุมคร้ังต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 นางสาวพรทิพย์เสนอความเห็นว่าการประชุมคร้ังต่อไปควรให้คณะกรรมการจาก
ศูนย์ศิลปวฒันธรรมเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะอาจมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆหรืออาจได้ท า
กจิกรรมทางศิลปวฒันธรรมร่วมกนั 
 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบด้วย 
           การประชุมคร้ังต่อไป วนัที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๒ 
เลกิประชุมเวลา ๑๑.๓๓ น. 

 
                                                                                                                 
                                                                                                       นายภาณุ หวงัเจริญ                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                    ผู้จดรายงานการประชุม        


