รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงาน
ครั้งที่ 2/2553
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553
ณ หองประชุมกองแผนงาน ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ
............................................................................................
รายนามผูมาประชุม
1. นายวิรัตน สุกสา
นายกสโมสรพนักงาน
ประธานกรรมการ
2. นายธราธร จํารัส
รองนายกสโมสรพนักงาน
กรรมการ
3. นางธัญชนก อินทรรัตน
รองนายกสโมสรพนักงาน
กรรมการ
4. นางนฤมล ฮีมินกูล
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
5. นางพรพรรณ อินทรสัตยพงษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
6. นายนิรันดร ทองออน
คณะเกษตรศาสตร
กรรมการ
7. นายสงา หนอแกว
งานธุรการ
กรรมการ
8. นางพจมาณ ธรรมณี
งานพัสดุ
กรรมการ
9. นายชุตินนั ท จันทรยวง
งานนิติการ(แทน)
กรรมการ
10. นางสาวภัทรา คําเพ็ง
งานประชาสัมพันธ
กรรมการ
11. นางวรางคณา แกวมาลัย งานการเงินและบัญชี
กรรมการ
12. นางพิศมัย พรหมโชติ
คณะครุศาสตร
กรรมการ
รายนามผูไมมาประชุม
1. นางนทีทิพย ประพันธวทิ ย
ติดราชการ
2. นางพจนีย อินจันทร
ติดราชการ
3. นางสุข คําแกว
ติดราชการ
4. นางสาวสาวิตรี สรอยสุดสวาท
ไปราชการ
5. นายอภิภู สุขจิตร
ไปราชการ

เปดประชุมเวลา 13.00 น.
นายกสโมสรพนักงาน ประธานคณะกรรมการกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 1...
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานยอดเงินสโมสรพนักงาน
นางวรางคณา แกวมาลัย เหรัญญิกสโมสรพนักงานสรุปยอดรายรับ - รายจาย
สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ยอดเงินคงเหลือ
59,798 บาท รายละเอียดรายรัยรายจาย ตามเอกสารที่เหรัญญิกแจง
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 27
ดวยจังหวัดอุตรดิตถไดรบั เปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้ง
ที่ 27 ระหวางวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2553 โดยใชชื่อวา “อุตรดิตถเกมส” สัญลักษณนําโชค
“จอย” ซึ่งเปนชื่อเดิมของพระยาพิชยั ดาบหัก ในการนีจ้ งั หวัดอุตรดิตถไดขอใชสถานที่
มหาวิทยาลัยในการแขงขันกีฬาดังนี้ กาบัดดี้ ฟุตบอลชาย มวยปล้ํา ลีลาศ วูซู จึงขอเสนอให
สมาชิกสโมสรทุกทานรวมเปนเจาภาพกับจังหวัดตอนรับคณะนักกีฬาดังกลาว
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 2.1 การตัดชุดคณะกรรมการสโมสรพนักงาน
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงานครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2553 เห็นชอบใหคณะกรรมการสโมสรตัดชุดทีมสโมสรเพื่อเปนเอกลักษณของ
คณะกรรมการโดยใหคณะกรรมการจัดหาแบบชุด ราคา นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใน
การประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการไดนาํ แบบเสื้อและราคามาพิจารณาแลว ใหเลือกแบบเสื้อ
ไดแก เสื้อคลุมแบบเสื้อนอก เสื้อเเจคเก็ตกีฬา และเสื้อผาทอไทยพื้นเมือง
มติที่ประชุม เห็นชอบให เลือกแบบเสื้อคลุมแบบเสื้อนอก และใหปกตรามหาวิทยาลัย และสโมสร
พนักงาน ในงบประมาณตัวละ 500 บาท
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณา
วาระที่ 3.1 การกําหนดจัดงานกีฬาบุคลากร และงานปใหมพนักงาน
ดวยขณะนี้ใกลจะถึงสิ้นปซึ่งตามประเพณีนิยม มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการ
จัดการแขงขันกีฬา และงานปใหมเจาหนาที่ทกุ สิ้นป จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ดังนี้
3.1.1 กําหนดวันจัดงาน
3.1.2 กําหนดเวลา ชนิดกีฬา และสถานที่แขงขัน
3.1.3 การแบงทีมกีฬา
3.1.4 งานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหม
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดงานโดยใหดําเนินการดังนี้
3.1.1 กําหนดจัดงานในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 มอบหมายใหนายกสโมสรเขียน
โครงการและแจงใหกับสมาชิกสโมสรทราบ
3.1.2 กําหนดการแขงขันเริม่ พบกันที่โรงยิมสพละศึกษามหาวิทยาลัย ตั้งแตเวลา 12.30 น.
เปนตนไป การแขงขันกีฬาจะใชแขงตามกีฬาแปดมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพ ไดแก
แชรบอลหญิง วอลเลยบอลชาย – หญิง แขงขันที่โรงยิมสพละศึกษา และฟุตบอลชาย 11 คน
กีฬาพืน้ บาน แขงขันกันที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย มอบหมายใหคุณนิรันดร ทองออน
จัดเตรียมการแขงขันและประสานเรื่องกรรมการ
3.1.3 การแบงทีมสีกีฬา จะทําการแบงออกเปน 2 ทีมสี แยกตามคณะและศูนยสํานัก
มอบหมายใหนายกสโมสรเปนผูจัดแบงสี
3.1.4 งานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหม จะจัดที่หอประชุมใหญมหาวิทยาลัย มีการแสดง
ดนตรี แจกของขวัญ อาหารโตะจีน
วาระที่ 3.2 การจัดสรรงบประมาณในการจัดการแขงขันกีฬา
ตามที่สโมสรพนักงานไดจดั เตรียมจัดการแขงขันกีฬาประเพณีพนักงานและงานเลี้ยงสง
ทายปเกาตอนรับปใหมนั้น เนื่องจากปจจุบันสมาชิกสโมสรมีจํานวนมากขึ้นจึงขอเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณดังนี้
3.2.1 งบประมาณการแขงขันกีฬา
3.2.2 งบประมาณการจัดซื้อของขวัญ
3.2.3 งบประมาณชุดการแสดง ดนตรี
มติที่ประชุม เห็นชอบใหใชงบประมาณในการรวมแขงขันดังนี้
1. งบประมาณที่ใชลงขันการแขงขันกีฬาแบงตามสี สีละ 1,000 บาท
2. งบประมาณจัดซื้อของขวัญ เพิ่มจากเดิม 10,000 บาท เปน 15,000 บาท
3. งบประมาณชุดการแสดง ดนตรี 5,000 บาท
วาระที่ 3.3 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แหงภาคเหนือ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬา
ประเพณีเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดในเดือน พฤษภาคม
2554 นั้น จึงนําเสนอคณะกรรมการสโมสรพนักงานเพือ่ พิจารณา
3.3.1 การตั้งชื่อการแขงขันกีฬา
3.3.2 กีฬาที่จะใชในการแขงขัน
3.3.3 สถานที่พักนักกีฬา
3.3.4 การประชาสัมพันธการแขงขัน
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม
3.3.1 การตั้งชื่อ การแขงขันกีฬา คณะกรรมการสโมสรพนักงานไดเสนอชื่อการแขงขัน
กีฬา ดังนี้ หลงลับแลเกมส พระยาพิชยั เกมส เวียงเจาเงาะเกมส ลางสาดเกมส โดยมติที่
ประชุมเห็นชอบใหใชชื่อพระยาพิชยั เกมส และใหใชไกเขียวพาลีเปนสัญลักษณนาํ โชค มอบหมาย
ใหนายกสโมสรสรุปแจงอธิการบดี
3.3.2 ชนิดกีฬาที่ใชในการแขงขันและระเบียบการแขงขัน คณะกรรมการสโมสร
พนักงานไดกําหนดการจัดการแขงขัน จํานวน 7 ชนิดกีฬาเพื่อนําเขาประชุมตัวแทนคณะกรรมการ
จาก 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏดังนี้
1. ฟุตบอลชาย 11 คน ไมจํากัดอายุ /ฟุตบอลชาย 7 คน อายุ 40 ปขึ้นไป
2. เซปกตะกรอชาย
3. แชรบอลหญิง
4. วอลเลยบอล ชาย - หญิง
5. บาสเกตบอลชาย
6. เปตอง ทีมชาย 3 คน / ทีมหญิง 3 คน / คูผสม
7. กีฬาพืน้ บาน
มอบหมายใหคุณนิรันดร ทองออน จัดเตรียมรายละเอียดการแขงขัน และระเบียบการ
แขงขัน
3.3.3 สถานที่พักนักกีฬา ใหพกั นอกมหาวิทยาลัยเนื่องจากปจจุบันแตละมหาวิทยาลัย
ไดจัดสรรงบประมาณคาที่พกั ไวแลว
มอบหมายใหคุณนิรันดร ทองออน หารายละเอียดสถานที่พักในจังหวัดเพื่อเปนขอมูล
ใหกับคณะกรรมการสโมสรของแตละมหาวิทยาลัย
3.3.4 การประชาสัมพันธการแขงขัน ใหมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ จัดทําเวปไชต
ถายภาพ ถายวีดีโอ มอบหมายใหคณ
ุ ภัทรา คําเพ็ง เปนผูรับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการใหขอเสนอการเปนเจาภาพจัดงานกีฬาดังนี้
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ
การแสดงพิธีเปด พิธีปด กองอํานวยการ แนะนําสถานที่พักและแหลงทองเที่ยว
ควรมีการจัดทําแบบประเมินผลการจัดงาน
ปดประชุม เวลา 16.00 น.
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นายชุตินนั ท จันทรยวง
บันทึก/พิมพรายงานการประชุม

นายวิรัตน สุกสา
ตรวจ/รายงานการประชุม

